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ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،یحٌی ب ٩سٌیس ،طٌبہ ،حبیب بً ٩بساٟزح ،٩٤حٔؽ بً ٩اػ ،٥ابوسٌیس بٌ٣ ٩لی

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُخب َ ِی ُب بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤حٔ ِٔؽ بِ ٔ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا ٌَِ ٤ُ ٟلَّی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أ ُ َػل ِّی ٓ ََس ًَانٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥ِ ٠َ َٓ ٥َ ٠أ ُ ٔج ِب ُط ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی
ًَ ٔ

ُقآ ِٔ َٗ ٪ب َ ١أَ ِ٪
اس َتحٔيبُوا ِهَّلِل َوَّ ٔ ٟل ُسو ِٔٔ ٢ذَا َز ًَا ُ ٥ِ ٛث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ََل أ ُ ًَ َِّ ٤ُ ٠
ُُ ٨ِ ٛت أ ُ َػل ِّی َٗا َ ٢أََ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١اہللُ ِ
ک أَ ًِوَ َُ ٥س َورة ٕ فٔی ا ِِ ُ ٟ
َ
ُقآ ٔ٪
ک َُِٗ ٠ت ََل ُ ًَ َِّ ٨َّ ٤َ ٠
ْخ َد ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِٔ َّ ٧
ْخ َد ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َٓأ َخ َذ ب ٔ َیسٔی َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َر ِزَ٧ا أَ ُِ ِ َ ٧ ٪
َت ِ ُ
ک أَ ًِوَ َُ ٥س َورة ٕ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن ه ٔ َی َّ
ُقآ ُ ٪ا ٌَِ ٟؤی َُّ ٥أ ٟذی أُوت ٔي ُت ُط
اٟش ِب ٍُ ا َِ ٤َ ٟثانٔی َوا ِِ ُ ٟ

یلعنبدبعاہلل،ییحینبدیعس،ہبعش،بیبحنبدبعارلنمح،صفحنباعمص،اوبدیعسنبمعلیےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےناہک
ہک ںیمامنزڑپھر اہاھتہک وضحریلصاہللہیلعفملس ےنےھجم البای ،ںیمےنآپوکوکح وجاب ںیہندای،اہیںکتافرغوہں ،ںیم ےن
اہکایروسؽاہللںیمامنزڑپھراہاھت،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایایکاہللےنہیںیہنرفامایہکبجیھباہللفروسؽںیہمتاکپرںیوت
وجاب دلج دف ،رف امای ںیم ںیہمت دجسم ےس ےنلکن ےس ےلہپ اکی وسرت ؤالتؤں اگ ،وج رقآؿ دیجم یک امتؾ وسروتں ےس ا لض ےہ ،رھپ
وضحریلصاہللہیلعفملسےنریمااہھتڑکپایل،بجمہابرہےنلکنےگل،وتںیمےندروخاتسیکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسآپےن
رفامایاھتںیمںیہمترقآؿیک بسےسزایدہا لضوسرتؤالتؤںاگ،آپےنرفامایفہوسرتادمحلہللربااعل نیمےہایساکانؾعب
اثمینافررقآؿمیظعےہ،وجےھجمدییئگ۔

رافی  :یلعنبدبعاہلل،ییحینبدیعس،ہبعش،بیبحنبدبعارلنمح،صفحنباعمص،اوبدیعسنبمعلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
وسرۃافہحتیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،وہب ،ہظا٣ ،٦ح٤سٌ٣ ،بس ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َوص ِْب َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٦ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا فٔی َٔ ٣شي ٍ ٕ
َفَ٧ا ُ َِی ْب ٓ ََض َِ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١را َٕ َ٘ َٓ ٚاَ ٌَ ٣َ ٦ضا َر ُج ْ٣َ ١ا ُ٨َّ ٛا َ٧أِبُُ٨طُ
َ٨َ ٟا َٓ َ٨زَ ِ٨َ ٟا َٓ َحائ َ ِت َجارٔ َی ْة َٓ َ٘اَِ ٟت ِ ٔ ََّ ٪سی َِّس ا َِ ٟه ِّی َسْ ٔ ٠یَ ٥وِ ٔ ََّ ٪ن َ َ
َف َٗا ُظ َٓب َ َ ٍأَ َٓأ َ ََ ٣ز َُ ٟط ب ٔ َث ََلث ٔي َن َطا ّة َو َس َ٘اَ٧ا َٟب َ ّ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ ُٗ ِ٨َ ٠ا َُ ٟط أَ َُ ٨ِ ٛت تُ ِح ٔش ُُ ٩رٗ َِی ّة أَ ِو َُ ٨ِ ٛت َتزِٔی َٗا َََ ٢ل َ٣ا
بٔزُٗ َِی ٕة َ َ
اب ُٗ ِ٨َ ٠ا ََل تُ ِح ٔسثُوا َط ِیئّا َحًَّی َ٧أتِ َٔی أَ ِو َن ِشأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
َر َٗ ِی ُت ِ ٔ ََّل بٔأ ُ ِّ ٦ا ِل َٔ ٜت ٔ
اْضبُوا لٔی بٔ َش ِض َٕ ٥و َٗا َ ٢أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسث َ َ٨ا
ا ٪یُ ِسرٔیطٔ أََ َّ ٧ضا ُرٗ َِی ْة ا ِٗ ٔش ُ٤وا َو ِ ٔ
ََکَ٧ا ُظ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢و َ٣ا ک َ َ
ذ َِ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ب ٔ َض َذا
یَ ٩ح َّسثَىٔی ََ ٌِ ٣ب ُس بِ ُ ٩سٔي ٍ ٔ َ
ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩سٔي ٍ ٔ َ

دمحم نب ینثم ،فبہ ،اشہؾ ،دمحم ،دبعم ،اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ رفس ںیم اکی اقمؾ رپ ےھت ہک اکی
م
ولڈنی ےن آرک اہک ہک اس وقؾ ےک رسدار وک اسپن ےن اکن ایل ےہ افر امہری آابدی ےک ولگ وموجد ںیہن ںیہ ،ایک مت ںیم وکح  ز
مںیہنڑپھاتکس،اسےناجرکاس
ڑپےنھفاالےہ(انچہچ)اؿےکرمہاہمہںیمےساکیصخشوہایگ،سجوکمہاجےتنےھتہکفہ ز
رپمزڑپاھافرفہصخشااھچوہایگ،اسےنںیمہسیترکبایںدںیافرںیمہدفدھالپای،بجفہولاٹوتمہےناسےسوپاھچایکوت زج
م
ایھچرطحاجاتنےہایوتمزرکاتےہ،رافیوککشےہاسےنوجابدایہکںیمےنیھبکمزںیہنڑپاھںیمےنرصػافہحتڑپھرک
اس رپ دؾ یک رھپ مہ ےن آ س ںیم روشرہ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےس رعض ایکہک آپ ےن رفامای ںیہمت سک زیچ ےس ہبش
وہا ہک ہی مز ےہ اس امؽ وک مت ابوٹن افر ےھجم یھب ہصح دف ،رمعم ےتہک ںیہ ہک مہ ےس دبعاولارث ےن اؿ ےس اشہؾ ےن اؿ ےس دمحم نب

ریسنیےندحثیایبؿیکفہاوبدیعسدخریریضاہللہنعےسہیدحثیرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،فبہ،اشہؾ،دمحم،دبعم،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرۃرقبہیکتلیضفاکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
وسرۃرقبہیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،طٌبہ ،س٠امی ،٪ابزاہیً ،٥بساٟزح ،٩٤ابو٣شٌوز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َِٔ ٩ِ ًَ ٪بِ َزاص َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

َّ
یس
یِ ًَ ٩ِ ًَ ٥بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َقأَ ب ٔ ِاْل َی َتي ِ ٔن و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِِٔ ٩بِ َزاصٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٩ِ ٣َ ٢
َّ
َّ
َ
ُقة ٔ فٔی َِ ٟی َ٠ةٕ
َقأَ ب ٔ ِاْل َی َتي ِ ٔن ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
آِ ُس َورة ٔ ا َِ ٟب َ َ
ًَ ِ ٩أبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢وک َّ َ٠ىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ََ َٔ ٛتا ُظ َو َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ٟض ِی َث َٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِو ْٖ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ
ت َٓ َح ٌَ ََ ١ی ِح ُثو َّٔ ٩ِ ٣
آَ ٪أ َ َتانٔی آ ٕ
ک ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
اٟل ٌَآَٔ ٦أ َ َخ ِذتُ ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت ََلَ ِرٓ ٌََ ََّ ٨
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٔحٔ ِٔى َزکَاة ٔ َر ََ ٣ـ َ
کٓ ِ ِ
َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ؽ ا َِ ٟحس َ
ک ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َحآ ْٔى َو ََل
ُِک ٔس ِّی  ٩َِ ٟیَزَا ََ ٌَ ٣َ ٢
َاَقأ آ َی َة ال ُ ِ
َفا ٔط َ َ
ٔیث َٓ َ٘ا َِٔ ٢ذَا أ َویِ َت ِلٔ َی ٔ َ
ا٪
وب ذ َ
اَ ٪حًَّی ُت ِؼبٔحَ َو َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َس َٗ َ
ُقب ُ َ
َاک َط ِی َل ْ
ک َط ِی َل ْ
ک َوص َُو َُ ٛذ ْ
َي ِ َ

دمحم نب ریثک ،ہبعش ،امیلسؿ ،اربامیہ ،دبعارلنمح ،اوبوعسمد ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وج صخش دف
آںیتی ڑپےھ ،اوبمیعن ،ایفسؿ ،وصنمر ،اربامیہ ،دبعارلنمح نب سیدی ،اوبوعسمد ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وج صخش وسرۃ اہرقبہ یک
آرخیدفآںیتیراتوکڑپھےلوتفہاسےکےئلاکیفںیہ،امیلسؿنبمثیہےتہکںیہہکمہےسوعػےنہیدحثیایبؿیکےہفہدمحم

نبریسنیےسفہاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اوبرہریہریضاہللہنع ےتہکںیہہکےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےندیعارطفلےکدصہقیکرگناینرپرقمرایکاھت،اکیصخشاسےسپلرھبرکاجےناگلوتںیمےناےسڑکپایلافراہکہکےھجتروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےکاپسرضفرےلولچںاگ،اسےکدعبوپریدحثیایبؿیک،رھپاسےن اتبایہکبجا ےنرتسبرپآراؾرکف
وتآتیارکلیسڑپھایلرکفاسےسہشیمہاہللاعت یاہمتراابہگنؿرےہاگافرحبصکتاطیشؿاپسہنےکٹھپاگ،وتیبنیلصاہللہیلعفملسےن
رفامای،اسےنوجھچکاہکےہچساہکےہ،نکیلفہوخدوھجاٹےہ(افررفامای)ہکفہم ےنفاالاطیشؿاھت۔
رافی  :دمحمنبریثک،ہبعش،امیلسؿ،اربامیہ،دبعارلنمح،اوبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہفہکیکتلیضفاکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
وسرہفہکیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 4

راوی ٤ً :زو ب ٩خاٟس ،زہي ٍ ،ابواسحا ،ٚبزاء رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ُزصَي ِ ْ ٍ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ِ ٔ ِس َح َ
ُقأ ُ ُس َور َة ا ِل َِ ٜض ٕٔ َوِلٔ َی
ا ٩ِ ًَ ٚا ِٟب َ َ ٍا ٔ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُج َْ ١ي ِ َ
َّ
َف َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َبحَ أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َجأ٧بٔطٔ ح َٔؼ ْ
َف ُس ُط یَ ُِ ٔ ٨
اِ ٣َ ٪زب ُ ْون بٔظَ َل َ٨ي ِ ٔن َٓ َت َِظ ِت ُط َس َحابَ ْة َٓ َح ٌََِ ٠ت َت ِسُ ٧و َو َت ِسُ ٧و َو َج ٌَ ََ َ ١
َّ
ِک َّ
ُقآ ٔ٪
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢تَٔ ٠
َک ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
اٟشٜٔي َُ ٨ة َت َ٨زََِّ ٟت بٔا ِِ ُ ٟ
رمعفنباخدل،زریہ،اوبااحسؼ،رباءریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہہکاکیصخشوسرۃفہکڑپھراہاھتافراسےکاکیرطػ
اکیوھگڑارویسںےسدنباھ وہااھت،اسصخش رپابدؽ اھچایگ افراےکسرقبیآےن اگلوت (وھگڑادبےنکاگل) حبصوک بجروسؽاہلل یلص
اہللہیلعفملسےسہیفاہعقایبؿایکایگوتآپےنرفامایفہہنیکساھتوجرقآؿےکابثعارتااھت(ہنیکسینعمبوکسؿفامطتین)۔

رافی  :رمعفنباخدل،زریہ،اوبااحسؼ،رباءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہحتفیکتلیضفاکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
وسرہحتفیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 5

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،زیس ب ٩اس٥٠

اَ ٪ي ٔشي ٍُ فٔی
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ک ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
اب َي ٔشي ٍُ َُ ٌَ ٣ط َِ ٟی َّل ٓ ََشأ َ َُ ٟط ًُ َ٤زُ ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ َٓ ٥َِ ٠یُحٔ ِب ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّ٥
َب ٌِ ٔف أَ ِسَٔارٔظ ٔ َوًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

ک َ٧زَ ِر َت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت ک ُ َّ١
ک أ ُ َُّ ٣
َسأ َ َُ ٟط َٓ ٥َِ ٠یُح ٔ ِبطُ ث ُ ََّ ٥سأ َ َُ ٟط َٓ ٥َِ ٠یُح ٔ ِبطُ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ ثَک ٔ َِ ٠ت َ
ک َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ٓ َ َّ
آ٤ََ ٓ ٪ا َن ٔظ ِب ُت أَ َِ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت
ض َو َخ ٔظ ُ
ک ََل یُحٔيبُ َ
ذََ ٔ ٟ
ََح ُِ ٛت َبٌٔي ٍ ٔی َحًَّی ُُ ٨ِ ٛت أَ ََ ٣ا ٦ا٨َّ ٟا ٔ
یت أَ ِ ٪یَ ِ٨ز ٔ َ ٢ف ٔ َّی ُ َِق ْ
آَٗ ٪ا ََٓ ٢حٔئ ُِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش َُّ ٤ِ ٠ت
ْص ُر بٔی َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َِ َ٘ ٟس َخ ٔظ ُ
یت أَ ِ ٪یََ ُٜ
وَ٧ ٪زَ َ ٢ف ٔ َّی ُ َِق ْ
َػارٔ ّخا َي ِ ُ
َّ
َّ
ُ
ُ
َ
َک َٓ ِت ّحا ُ٣بٔي ّ٨ا
َقأََِّٔ٧ا َٓ َت ِح َ٨ا َ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س أِ٧زَِٔ ٟت ًَل َ َّی اِ ٠ٟی ََ ٠ة ُس َور ْة َٟه ٔ َی أ َح ُّب ِلٔ َ َّی ٔ٤َّ ٣ا كَِ ٌََ ٠ت ًََِ ٠یطٔ اٟظ ُِ ٤ص ث ََّ َ ٥
اامسلیع ،امکل ،زدی نب املس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یسک رفس ںیم رات ےک فتق لچ رےہ ےھت افر
رضحت رمع ریض اہلل ہنع آپ ےکاسھت ےھت ،رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن آپ ےس ھچک وپاھچ آپ ےن اںیہن وجاب ںیہن دای ،رھپ
وپاھچ،رھپوجابںیہندای،رھپرضحترمعےنآپےسوپاھچ،آپےنھچکوجابںیہندای،رضحترمعےندؽںیماہکاےرمعریض
اہللہنع!ریتیامںھجترپ رفےئوتےنوضحریلصاہللہیلعفملسےسنیتابروساؽایک،رگمآپےن اکیابریھبوجاب ںیہندای،اشدی
وضحریلصاہللہیلعفملسانراضوہےئگںیہ،رضحترمعریضاہللہنعرفامےتںیہںیما ےنافٹنوکاٹہرکولوگںےسآےگڑبھایگافر
ںیم ڈر راہ اھت ہک ںیہک ریمے قح ںیم رقآؿ اک وکح  مکح انزؽ ہن وہاجےئ ،ںیم وھتڑی دری یھب رہھٹےن ںیہن اپای اھت ہک ںیم ےن انس ہک

وکح ےھجماکپرراہےہ،ںیمڈرایگہکںیہکریمےقحںیمرقآؿہنارتاوہرھپںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعےکاپسآرکآپوکالسؾ
فَت
َل
ایکوتآپےنرفامایہکآجیکراتھجمرپ اکیوسرتارتیےہوجےھجمبسداینفاماہیفےسزایدہدنسپےہ،رھپوضحرےن ِإ َّن َ ح ْ َنا َ َ

َ
فمُ ِنٹن ًناڑپیھ۔
ًْ

رافی  :اامسلیع،امکل،زدینباملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرہاالخصیکتلیضفاکایبؿ،اساببںیمرمعہیکدحثیوباہطسرضحتاعہشئریضاہلل...
ابب  :اضفلئرقآؿ
وسرہاالخصیکتلیضفاکایبؿ،اساببںیمرمعہیکدحثیوباہطسرضحتاعہشئریضاہللاہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 6

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟکً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ػٌؼٌہ اپ٨ے واٟس سے ،وہ ابوسٌیس خسری
رضی اہلل ً٨ہ

ک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َػ ٌِ َؼ ٌَ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ُقأ ُ ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َح ْس یُ َز ِّز ُز َصا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َبحَ َجا َئ ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسَ ٍَ ٔ٤ر ُج َّل َي ِ َ
َّ
ک َُ ٟط َو َٛأ َ َّ ٪اَّ ٟز ُج ََ ١ی َت َ٘ا َُّ ٟضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ َِٔٔ َّ ٧ضا ََ ٟت ٌِسٔ ُ٢
َک ذََ ٔ ٟ
َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َف ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ُقآ َٔ ٪و َزا َز أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ثَُ ُ٠ث ا ِِ ُ ٟ

اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َػ ٌِ َؼ ٌَ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَخٔی َٗ َتا َزةُ بِ ُ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗ َا ٦فٔی َز َ ٩ٔ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی
َّ
َّ
ُقأ ُ َّٔ ٩ِ ٣
 ١أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟش َ ٔ
َح ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َح ْس ََل َیزٔی ُس ًََِ ٠ی َضا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َب ِح َ٨ا أَتَی اَّ ٟز ُج ُ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ
َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ

دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب صغصعہ ا ےن فادل ےس ،فہ اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیرکےتںیہہکاکیصخشےنیسکوکوسرہاالخصابرابرڑپےتھوہےئانس،حبصوکاسےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپس
آرک ایبؿ ایک افر فہ وسرہ االخص وک وھچیٹ وہےن یک فہج ےس رتمک اجاتن اھت ،وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اس ذات ہک مسق!
سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہی وسرۃ االخص اہتح  رقآؿ ےک ربارب ےہ ،اوبرمعم ےن جادی ایبؿ ایک ہک مہ ےس اامسلیع نب رفعج
ےن اؿ ےس امکل نب اسن ےن اؿ ےس دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبع ارلنمح نب اوبصغصعہ ےن اؿ ےس اؿ ےک فادل ےن اؿ ےس
اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےن رفاتی ایک ہک ےھجم ریمے اھبح  اتقدہ نب امعنؿ ےن ربخ دی ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےکزامےنںیمیلھچپراتاھٹرکوسرۃاالخصڑپےنھاگلافراسےکالعفہھچکہنڑپاھ،بجحبصوہح وتاسصخشےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےکاپسآرکیلہپدحثییکرطحایبؿایک۔
رافی  :دبعاہلل نبوی ف ،امکل،دبعارلنمح نبدبعاہلل نبدبعارلنمحنب ایبصغصعہا ےن فادل ےس،فہاوبدیعسدخریریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
وسرہاالخصیکتلیضفاکایبؿ،اساببںیمرمعہیکدحثیوباہطسرضحتاعہشئریضاہللاہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 7

راوی ٤ً :زب ٩حٔؽ ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥ؿحاک ا٤ٟرشِی ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩ح ِٔ ٕؽ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی َُ ٥و َّ
رشِ ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ
اٟـحَّا ُک ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
َّ
َّ
ک ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
ُقآ ٔ ٪فٔی َِ ٟی َٕ ٠ة َٓظَ َّ ٙذََ ٔ ٟ
ُقأَ ثَُ ُ٠ث ا ِِ ُ ٟ
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٔ ٥َ ٠ل َ ِػ َحابٔطٔ أَ َي ٌِحٔز ُ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ي ِ َ
ُقآ ٔٗ ٪ا ٢اَٟفبزی سٌ٤ت اباجٌَف ٣ح٤س ب٩
َو َٗاُٟوا أَ ُّی َ٨ا یُ ٔل ُ
ی ٙذََ ٔ ٟ
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ ا َِ ٟواح ٔ ُس اٟؼَّ َُ ٤س ثُُ ُ٠ث ا ِِ ُ ٟ
ابی حاك ٥واٟزاک ابی ًبس اہلل ٗا ٢ابوًبس اہلل ً ٩ابزاصی٣ ٥زس ١وً ٩اٟـحاک ا٤ٟرشکی ٣ش٨س

رمعنب صفح ،اشمع ،اربامیہ ،احضک ارشملیق ،اوبدیعس دخری ریض اہللہنع ےس رفاتی رکےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس
ےناحصہبرکاؾےسرفامایہکمتںیمےسوکح اہتح رقآؿڑپےنھےسراترھبںیماعزجوہاجاتےہ،وتاحصہبوکہیلکشمولعمؾوہاافر
م ےن ےگل ہک ای روسؽ اہلل! اینت اطتق سک ںیم ےہ ،آپ ےن رفامای وسرۃ االخص سج ںیم اہلل فادح ادمصل یک افصت درج ںیہ ،اہتح 
رقآؿ ےک ربارب ےہ ،رفریی ےتہک ہک ںیم ےن اوبرفعج دمحم نب احمت اکبت اوبدبع اہلل (اخبری) ےس انس ےہ ،اوبدبع اہلل ےتہک ےھت ہی
دحثیاربامیہےسرملسےہافراحضکرشمیقےسدنسمےک رررپایبؿیکیئگےہ۔
رافی  :رمعنبصفح،اشمع،اربامیہ،احضکارشملیق،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعمذاتیکتلیضفاکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
وعمذاتیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 8

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اب ًَ ِِ ُ ٩

ُ َ
أِ ٪ذَا ِ
َقأ ُ ًََِ ٠یطٔ َوأَ َِ ٣شحُ ب ٔ َی ٔسظ ٔ
ُقأ ُ ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ بٔا ٌَِ ٤ُ ٟوِّذَا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اط َتکَی َي ِ َ
ت َویَ ُِ ُٔ ٨ث َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِط َت َّس َو َج ٌُ ُط ُ ٨ِ ٛت أ ِ َ

َر َجا َئ بَ َز َٛت َٔضا

دبعاہللنبوی ف،امکلنباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس بج
امیبر وہےئ وتوعمذنیت ڑپھ رک ا ےن افرپ دؾ رکےت افر بج آپیک امیبری زایدہ ڑبھیئگ وت ایہن وسروتں وک ںیمآپ رپڑپیتھ افرآپ
ےکاہوھتںوکربتکیکادیمرکےتوہےئآپرپریھپیتیھت۔

رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکلنباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
وعمذاتیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 9

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسٔ٣ ،ـً٘ ،١ی ،١اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
 ١بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ
اب ًَ ِِ ُ ٩

َّ ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ َ
َُقأَ ٓ ٔیض ٔ َ٤ا ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َح ْس َو ُٗ ِ ١أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب
َفا ٔططٔ ک ُ ََِّ ٟ ١ی َٕ ٠ة َج َِ َٔٛ ٍَ ٤یطٔ ث ََّ ٥نٔ ََث ٓ ٔیض ٔ َ٤ا ٓ َ َ
أِ ٪ذَا أ َوی ِلٔ َی ٔ َ
ض ث ُ َّ ٥یَ َِ ٤شحُ بٔض ٔ َ٤ا َ٣ا ا ِس َت َلا ََ َٔ ٩ِ ٣ج َش ٔسظ ٔ یَ ِب َسأ ُ بٔض ٔ َ٤ا ًَل َی َرأ ِ ٔسطٔ َو َو ِجضٔطٔ َو َ٣ا أَٗ َِب َ٩ِ ٣ٔ ١
ا َِ َٙٔ ٠َٔ ٟو ُٗ ِ ١أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا٨َّ ٟا ٔ

ک ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت
 ١ذََ ٔ ٟ
َج َش ٔسظ ٔ َئ ٌَِ ُ

ہبیتقنبدیعس،لضفم،لیقع،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفاتیرکیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسبج
ا ےن رتسب رپ آراؾ رفامےت وت رفزاہن رات وک ا ےن دفونں اہوھتں وک الم رک اؿ رپ وسرۃ االخص افر وعمذنیت ڑپھ رک دؾ رکےت افر ا ےن
دفونںاہھتا ےنامتؾدبؿرپ ریھپےتیل،ےلہپ ا ےن رس افررہچےشابرک رپریھپےت اس ےکدعبا ےنامتؾافرپ ےک مسج رپاہجں کت
ہکآپاکاہھتاتچنہپافرہیلعفآپنیترمہبترکےتےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،لضفم،لیقع،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبتقرقاتہنیکسافررفوتشںےکزنفؽاکایبؿ...

ابب  :اضفلئرقآؿ
وبتقرقاتہنیکسافررفوتشںےکزنفؽاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 10

راوی :

اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أ ُ َس ِی ٔس بِ ُٔ ٩ح َـيِ ٍ ٕ َٗا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا ص َُو َي ُِقأ ُ َّٔ ٩ِ ٣
َو َٗا ََّ ٢
اِ ٠ٟی ُٔ ١س َور َة
َ

َف ُض ث ُ َََّ ٥قأَ
َف ُض ٓ ََشَ َٜت َو َس ََ ٜت ِت ا َِ َ ٟ
َُقأَ َٓ َحاَِ ٟت ا َِ َ ٟ
َف ُس ُط َِ ٣زبُوك َ ْة ً ٔ َِ ٨س ُظ ِٔذِ َجاَِ ٟت ا َِ َ ٟ
َف ُض ٓ ََشَ َٜت ٓ ََشَ َٜت ِت ٓ َ َ
ا َِ ٟب َ َ
َ
ُقة ٔ َو َ َ
َ
يب ُط َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِجت َ َّ ٍ ُظ َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُط ِلٔ َى َّ
اٟش َ٤ا ٔء َحًَّی َ٣ا
ا ٪ابُِ ُ٨ط یَ ِحٌَی َ ٔ
ْص َٖ َوک َ َ
َقی ّبا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓأ ِطٔ ََ ٙأَ ُِ ٪ت ٔؼ َ
َٓ َحاَِ ٟت ا َِ َ ٟ
َف ُض َٓا ِن َ َ
َی َزا َصا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َبحَ َح َّس َث أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ ِ ٢
اَقأ ِ َیا ابِ َ ٩حُ َـيِ ٍ ٕ َٗا ََٓ ٢أ َ ِط َٔ ِ٘ ُت َیا َر ُسو َ٢
اَقأ یَا ابِ َُ ٩ح َـيِ ٍ ٕ ِ َ
َ
َفٓ ٌَِ ُت َرأِسٔی ِلٔ َى َّ
اٟو َّ٠ةٔ ٓ َٔیضا
ْصٓ ُِت َِِٔ ٟیطٔ ََ
َقی ّبا ََ
ُّ ١
اٟش َ٤ا ٔء َٓإٔذَا ِٔ ٣ث ُ
اَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا َ ٔ
اہللٔ أَ َِ ٪ت َلأ َ َی ِحٌَی َوک َ َ
َفٓ ٌَِ ُت َرأِسٔی َٓا ِن ََ
َقأِ َت
َْخ َج ِت َحًَّی ََل أَ َراصَا َٗا ََ ٢و َت ِسرٔی َ٣ا ذ َ
أَ َِ ٣ثا ُ ٢ا َِ ٤َ ٟؼابٔیحٔ ٓ َ َ
َاَٗ ٞا َََ ٢ل َٗا َ ٢ت ٔ ِ َٝ٠ا ََِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة َزِ َ ٧ت َ ٔ ٟؼ ِوت َٔ َٝوَِ ٟو َ َ
اض َِِٔ ٟی َضا ََل َت َت َو َارى ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٟضاز ٔ َو َح َّسثَىٔی َص َذا ا َِ ٟحس َ
َّاب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
ٔیث ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩خب ٕ
ََلَ ِػ َب َح ِت َی ُِ ٨وزُ اُ ٨َّ ٟ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ُ َس ِی ٔس بِ ُٔ ٩ح َـيِ ٍ ٕ
ثیل سیدی نب اہد اک وقؽ لقن رکےت ںیہہک دمحم نب اربامیہ ےتہک ےھتہک ادیس نب ریضح اکی رات وسرہ رقبہ ڑپھ رےہ ےھت افر وھگڑا اؿ
ےک اپس دنباھ وہا اھت ااچکن وھگڑا دبےنک اگل فہ ےکپچ وہ رےہ وت وھگڑا یھب رہھٹ ایگ رھپ فہ ڑپےنھ ےگل وھگڑا رھپ دبےنک اگل رھپ فہ اخومش وہ
رےہوتفہرہھٹایگرپھفہڑپےنھےگلرھپوھگڑادبےنکاگلاسےکدعبانبریضحرکےئگوچہکناؿاکاٹیبییحیوھگڑےےکرقبیوسراہاھت
اںیہن ڈر وہا ںیہک وھگڑا اےس لچک ہن ڈاےل بج اںوہں ےن ا ےن ڑلےک وک فاہں ےس اٹہایل افر آامسؿ یک رطػ رظن دفڑاح  وت آامسؿ
داھکح ہندایہکلباکیاربسجںیمرفاینشںکمچریہںیھتافرپااتھٹوہارظنآایحبصوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسآرکوپراہصق
ایبؿایک۔آپےنرفامایاےانبریضحمترباربڑپےتھرےتہوتااھچاھتاںوہںرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسییحیوھگڑےےک
رقبیاھتےھجمڈراگلںیہکوھگڑاییحیوکلچکہنڈاےلاسےئلںیمییحییکرطػوتمہجوہایگرھپںیمےنآامسؿیکرطػرسااھٹایوتاکی
بیجع رتھچی یس سج ںیم تہب ےس رچاغ ےگل وہےئ ےھت داھکح  رھپ بج ںیم ابرہ لکن آای وت فہ ےھجم رظن آح  ۔آپ ےن رفامای ےھجت

ولعمؾفہایکاھتانبریضحےناہکےھجمںیہنولعمؾ۔وضحرارکؾیلصاہللہیلعفملسےنرفامایفہرفےتشےھتوجریتیآفازنسرکریتے
اپسآےئگےھتارگوتحبصکتڑپےھاجاتوتولگاںیہناصػدھکیےتیل۔انبااہلدےتہکںیہہیدحثیھجمےسدبعاہللنبن ببےناوب
دیعسدخریےسایبؿیکسجوکادیسنبریضحےنلقنایک
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿیکدلجےکدرایمؿوجھچکےہروسؽاہللاکاسےکالعفہافرھچکہنوھچڑےنینع...
ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿیکدلجےکدرایمؿوجھچکےہروسؽاہللاکاسےکالعفہافرھچکہنوھچڑےنینعرقآؿرتہکراسامتلٓبوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 11

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،سٔیاٛ ٪ہتے ہیں ٛہ ًبساٌٟزیز

ض
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِی ٍٕ َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت أََ٧ا َو َط َّسازُ بِ ًَُ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩ل َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َط َّسازُ بِ ُ ١ٕ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٩أَ َت َز َک أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ط ِی ٕئ َٗا َ٣َ ٢ا َت َز َک ِ ٔ ََّل َ٣ا بَي ِ َن
اٟس َّٓ َتي ِ ٔن َٗا ََ ٢و َز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََّ ٔٔ ٨ی ٔة ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟا ُظ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َت َز َک ِ ٔ ََّل َ٣ا بَي ِ َن َّ
َّ
اٟس َّٓ َتي ِ ٔن

ہبیتق نبدیعس ،ایفسؿ ےتہک ںیہ ہک دبعازعلسی اکایبؿ ےہہک ںیم افر دشاد نبلقعم انب ابعس ےکاپس ےئگ اؿ ےس دشاد نب لقعم
ےن وپاھچ ایک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھچک یھکل وہح  زیچںی یھب وھچڑی ںیہ فہ وبےل دلج رقآؿ ےک درایمؿ وج الکؾ ایہل ےہ
رصػفیہ وھچڑا رھپ مہ دمحم نب ہیفنح ےکاپس ےئگ افر اؿ ےسدرای ت ایک وت اںوہں ےن یھب یہی اہکہکرقآؿیک دلج ےک درایمؿ وج
ھچکےہاسےکالعفہآپےنافرھچکیھبںیہنوھچڑا
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿےتہکںیہہکدبعازعلسی

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

رقآؿرشفییکبسالکومںرپتلیضفاکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿرشفییکبسالکومںرپتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 12

راوی  :ہسبہ ب ٩خاٟس ،ابوخاٟس ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،ا٧ص ،ابو٣وسی

وسی اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا ص ُِسبَ ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَبُو َخإ ٔ ٟس َح َّسث َ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
آ ٪کَاَلِ ُ ِتزُ َّج ٔة كَ ٌِ َُ ٤ضا كَی ِّْب َورٔی ُح َضا كَ ِّی ْب َو َّأ ٟذی ََل َي ِ ُ
َّ ١أ ٟذی َي ِ ُ
آ٪
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٢ث ُ
ُق َ
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
َ
 ١ا َِٟٔا ٔجز ٔ َّأ ٟذی َي ِ ُ
١
آَ ٤َ َٛ ٪ث ٔ ١اَّ ٟزیِ َحاَ٧ةٔ رٔی ُح َضا كَی ِّْب َوكَ ٌِ َُ ٤ضا ٌُّ ٣ز َو ََ ٣ث ُ
کَاَّ ٟت َِ ٤زة ٔ ك َ ٌِ َُ ٤ضا كَی ِّْب َو ََل رٔیحَ ََ ٟضا َو ََ ٣ث ُ
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
ا َِٟٔا ٔجز ٔ َّأ ٟذی ََل َي ِ ُ
آَ ٤َ َٛ ٪ث ٔ ١ا َِ ٟح ِ٨وَ َٔ ٠ة ك َ ٌِ َُ ٤ضا ٌُّ ٣ز َو ََل رٔیحَ ََ ٟضا
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
دہہب نباخدل،اوباخدل،امہؾ ،اتقدہ،اسن،اوبومیسےسرفاتیرکےتںیہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفامایہک رقآؿ ڑپےنھ
فاےل ومنم یک اثمؽ رتگنسہ یک یس ےہ ہک اس اک جاہ یھب دمعہ افر وخوبشیھب دمعہ ،افر رقآؿ ہن ڑپےنھ فاےل یک اثمؽ اس وجھکر یک
رطحےہسجاکجاہوتااھچ ےہنکیلوخوبشںیہنافراسافقسیکاثمؽوجرقآؿڑپاتھ ےہلگراحیؿیکرطحےہہکاسیکوخوبش
ایھچےہافرجاہھچکںیہنافراسافقسیکاثمؽوجرقآؿںیہنڑپاتھادنرانئےکلھپیکیسےہ،سجاکجاہیھبڑکفاےہافروبیھب
رخاب۔
رافی  :دہہبنباخدل،اوباخدل،امہؾ،اتقدہ،اسن،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ

رقآؿرشفییکبسالکومںرپتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 13

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ْص َو َِِ ٣ز ٔ ٔب ا َّ
١
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا أَ َج ٥ِ ُُٜ٠فٔی أَ َج َٔ ٩ِ ٣َ ١خ ََل ٔ ٩ِ ٣اَلِ ُ َ٤َ َٛ ٥ٔ ٣ا بَي ِ َن َػ ََلة ٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ٟظ ِٔ ٤ص َو ََ ٣ثَ ٥ِ ُُٜ٠و ََ ٣ث ُ
 ١لٔی ِلٔ َی ن ِٔؼ ٕٔ اَ ٨َّ ٟضارٔ ًَل َی ٗٔي َ ٍا ٕن ٓ ٌَََِ ٠ٔ٤ت ا َِ ٟی ُضوزُ َٓ َ٘ا َ٢
اس َت ٌِ َّ ٤َّ ًُ ١َ ٤اَل َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ي ٌِ َُ ٤
ا َِ ٟی ُضوز ٔ َواَ ٨َّ ٟؼ َاری ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ِٕ ١

ْص ِلٔ َی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
 ١لٔی ٔ ٩ِ ٣ن ِٔؼ ٕٔ اَ ٨َّ ٟضارٔ ِلٔ َی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ََ ٩ِ ٣ي ٌِ َُ ٤
ْص ًَل َی ٗٔي َ ٍا ٕن ٓ ٌَََِ ٠ٔ٤ت اَ ٨َّ ٟؼ َاری ث ُ َّ ٥أَْمُتْن َت ٌِ ََ ُ٠٤
بٔ٘ٔي َ ٍاكَي ِ ٔن ٗٔي َ ٍاكَي ِ ٔن َٗاُٟوا ِ َ ٧ح ُ ٩أَ ِٛثَ ٍُ ًَ ََّ ٤ل َوأَ َٗ َُّ ًَ ١ل ّ
ائ َٗا ََ ٢ص ِ ١هَ ُ ٤َِ ٠تَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜح َِّ٘ٗ ٥ِ ُٜاُٟوا ََل َٗا َََ ٓ ٢ذا َک ٓ َِـلٔی أُوت ٔیطٔ َ٩ِ ٣
ٔطئ ُِت
دسمد ،ییحی  ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہمتریج
فاصنری ےک
رمع ذگہتش ولوگں یک رمعفں ےک اقمےلب ںیم ایسی ےہ ےسیج امنز رصع افر رغفب آاتفب ےک درایمؿ اک فتق افر وہید
ٰ
اقمےلب ںیم اہمتری اثمؽ ایسی ےہہک اسیج اکی صخش جادفرفں وک ارجت رپ رےھک افر ےہک وکؿ ےہ وج دفرہپ کت اکی ریقاط رپ ریما
اکؾرکے،انچہچنوہیدےنا ےن ذہمفہاکؾےلرکدفرہپکتایک،رھپاسےناہکوکح ےہوجریمااکؾدفرہپےسرصعکتاکیریقاطرپ
فاصنری ےن اہک ہک امہرا
اصنری ےن ایک ،رھپ مت رصع ےس رغفب آاتفبکت دف ،دف ریقا رں رپ اکؾ رک رےہ وہ ،وہید
رکدے ،وت فہ اکؾ
ٰ
ٰ
اکؾتہبزایدہےہافرجادفریتہبوھتڑیےہ ،اسصخشےناہکہکںیمےنایکاہمتراھچکقحامرایلےہ،فہوبےلںیہن،رھپاسےن
اہکہکہیریما لضےہےسجاچوہںاےسدفں۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿیکفتیصرپلمعرکےناکایبؿ...

ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿیکفتیصرپلمعرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 14

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک بِ٣ ٩و ،٢ك٠حہ

ک بِ َُ ِِ ٣ٔ ٩و َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا كَ َِ ٠ح ُة َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی أَ ِوفَی آ ِو َصی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ٕ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
اب اہللٔ
ض ا َِ ٟو ٔػ َّی ُة أ ُ ٔ٣زُوا ب ٔ َضا َو ٥َِ ٟیُ ٔ
وؾ َٗا َ ٢أَ ِو َصی ب ٔ َٔ ٜت ٔ
ٕ ُٛت َٔب ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َٓ ُُِ٘ ٠ت َِ ٛی َ

دمحمنبوی ف ،امکلنبوغمؽ،ہحلطےسرفاتیرکےتںیہہکںیمےندبعاہللنبایبافیفےسوپاھچہکایکیبنیلصاہللہیلعفملسےن
ھچکفتیصیکےہ؟اںوہںےنوجابدای،ںیہن،ںیمےناہکرھپولوگںرپفتیصرکانویکںرفضےہ؟مہولوگںوکوتمکحدایایگےہ،
افر وضح ر یلص اہلل ہیلع فملس ےن فتیص ںیہن یک ،اںوہں ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  اتب اہلل رپ لمع رکےن یک
فتیصرفامح ےہ۔
رافی  :دمحمنبوی ف،امکلنبوغمؽ،ہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشاکرقآؿرشفیےسےبرپفاہوہےناکایبؿافراہللاعتٰیلاکوقؽہکایکایہن...
ابب  :اضفلئرقآؿ
یسکصخشاکرقآؿرشفیےسےبرپفاہوہےناکایبؿافراہللاعتٰیلاکوقؽہکایکاںیہناکیفںیہنےہہکمہےنھجترپ اتباُاتری،وجاؿرپڑپیھاجیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 15

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َّ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اَ ٪ي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یأِذ َِ ٪اہللُ ٔ ٟظَ ِی ٕئ َ٣ا أَذ ٔ َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ي ِّی أَ َِ ٪ی َت َِىَّی
ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أََّ٧طُ ک َ َ
ُقآ َٔ ٪و َٗا ََ ٢ػاح ْٔب َٟطُ یُزٔی ُس یَ ِح َضزُ بٔطٔ
بٔا ِِ ُ ٟ
ییحی نب ریکب ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل ےن یسک اک رقآؿ اینت وتہج ےس ںیہن انس ،انتج اؿ (یبن) اک انس وج رقآؿ وک ا ےن ےئل اکیف ہ ےتھج ںیہ،
اوبرہریہریضاہللہنعےکاکیدفتسےناہکہکاوبرہریہریضاہللہنعیکرماددحثیےکظفلینغتےسرہجےکاسھتڑپانھےہ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
یسکصخشاکرقآؿرشفیےسےبرپفاہوہےناکایبؿافراہللاعتٰیلاکوقؽہکایکاںیہناکیفںیہنےہہکمہےنھجترپ اتباُاتری،وجاؿرپڑپیھاجیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 16

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َّ
َّ
ُقآ َٔٗ ٪ا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪ت ِٔ ٔشي ٍُ ُظ َي ِش َت ِِىٔی بٔطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا أَذ ٔ َ ٪اہللُ ٔ ٟظَ ِی ٕئ َ٣ا أَذ ٔ َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ي ِّی أَ َِ ٪ی َت َِىی بٔا ِِ ُ ٟ
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنعرفاتیرکےتںیہہکروسؽ اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہللاعت ی
ےنیسک اکرقآؿاانتاکؿاگل رک ںیہنانس انتجہکاس یبناک رقآؿاکؿ اگلرکانس وجرقآؿوک ا ےن ےئلاکیفاجےتنںیہ ،ایفسؿےتہک ںیہہک
ت ت
ینغتیک فنسسز شنغتیےہ،افراسےسوخشااحلینرمادےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع

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

رقآؿڑپےنھفاےلرپرکشاکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿڑپےنھفاےلرپرکشاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 17

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ً ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٢
اب َو َٗ َا ٦بٔطٔ آَ٧ا َئ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢لَ َح َش َس ِ ٔ ََّل ًَل َی اث ِ ََ ٨تي ِ ٔن َر ُج ْ ١آ َتا ُظ اہللُ ا ِل َٔ ٜت َ

َو َر ُج ْ ١أَ ًِ َلا ُظ اہللُ َّ ٣اَل َٓ ُض َو یَ َت َؼ َّس ُ ٚبٔطٔ آَ٧ا َئ َّ
اِ ٠ٟی َٔ ١واَ ٨َّ ٟضارٔ

اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس وک
ہی رفامےت وہےئ انس ہک یسک صخش رپ رسی رکان وساےئ دف وصخشں ےک اجزئ ںیہن ،اکی فہ صخش ےسج اہلل ےن  اتب دی افر فہ اھٹ رک
اےسراتوکڑپاتھےہافرفہاکیصخشےسجاہللاعت یےنامؽدایافرفہدؿراتاےساہللیکراہںیمدصہقرکاتےہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿڑپےنھفاےلرپرکشاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 18

راوی ً :لی ب ٩ابزاہی ،٥روح ،طٌبہ ،س٠امی ،٪ذٛوا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ْح َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت ذ ََِ ٛو َ

َّ
آُ َٓ ٪ض َو َی ِتُ٠و ُظ آَ٧ا َئ َّ
َّ
َّ
اِ ٠ٟی َٔ ١وآَ٧ا َئ اَ ٨َّ ٟضارٔ ٓ ََشُ ٌَ ٔ٤ط َج ْار َُ ٟط َٓ َ٘ا َ٢
ُق َ
َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َح َش َس َِٔل فٔی اث ِ ََ ٨تي ِ ٔن َر ُج ُْ ٤َ ٠ًَ ١ط اہللُ ا ِِ ُ ٟ
َ ١و َر ُج ْ ١آ َتا ُظ اہللُ َّ ٣اَل َٓ ُض َو یُ ِضُ ُٜٔ٠ط فٔی ا َِ ٟح َِّ٘ َٓ ٙا ََ ٢ر ُج ِْ َٟ ١ي َتىٔی
َِ ٟي َتىٔی أُوت ُ
ٔیت ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا أُوت َٔی ُٓ ََل ُِْ ٠ٔ٤ٌََ ٓ ٪ت ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا َي ٌِ َُ ٤
١
أُوت ُ
ٔیت ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا أُوت َٔی ُٓ ََل ُِْ ٠ٔ٤ٌََ ٓ ٪ت ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا َي ٌِ َُ ٤

یلعنباربامیہ،رفح،ہبعش،امیلسؿ،ذوکاؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعت یہنعرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایہک،دسح(رکش)رصػدفوصخشںرپ(اجزئ)ےہ،اکیاسصخشرپےسجاہللاعتٰیلےنرقآؿدایےہافرفہاےسدؿرات
ڑپاتھ ےہ افر اس اک ڑپفیس اےس نس رک اتہک ےہ ہک اکش ےھجم یھب اس یک رطح ڑپانھ بیصن وہات وت ںیم یھب ایس رطح لمع رکات،
دفرسےاسصخشرپےسجاہللاعت یےندفتلدیوہافرفہاےسراہقحںیمرخچرکاتےہ،رھپوکح اسرپرکشرکےتوہےئےہک
ےہہکاکشےھجمیھبہیامؽرسیمآاتوتںیمیھباےسایسرطحرصػرکات۔
رافی  :یلعنباربامیہ،رفح،ہبعش،امیلسؿ،ذوکاؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعت یہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکبسےسرتہبوہےناکایبؿوجرقآؿرکمیےھکیساییسکوکاھکسےئ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
اسصخشاکبسےسرتہبوہےناکایبؿوجرقآؿرکمیےھکیساییسکوکاھکسےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 19

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢طٌبہ٤٘٠ً ،ہ ب٣ ٩زثس ،سٌس بً ٩بیسہ ،ابوًبساٟزح ٩٤س٠یم ،حرضت ًث٤ا٪

َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ ُِ ٣َ ٩زثَ ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت َس ٌِ َس بِ ًَُ ٩ب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤

اَ ٪رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خيِ ٍُ َُ ٩ِ ٣َ ٥ِ ٛت ٌَ َّ ٥َ ٠ا ُُِ ٟق َ َّ
َ
َقأَ أَبُو
اٟشِّ ٔ ٠
َیم ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ُّ
ِ
آَ ٪و ًَُ ٤َ ٠ط َٗا ََ ٢وأ ِ َ
َاک َّأ ٟذی أَٗ ٌَِ َسنٔی ٌََ ِ٘ ٣سٔی صَ َذا
ا ٪ا َِ ٟححَّا ُد َٗا ََ ٢وذ َ
اَ ٪حًَّی ک َ َ
ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤فٔی ِ ٔ َِ ٣زة ًُٔ ِث ََ ٤
اجحج نب اہنمؽ ،ہبعش ،ہمقلع نب رمدث ،دعس نب دیبعہ ،اوبدبعارلنمح ،یمل ،رضحت نامثؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفملسےنرفامایوجوکح متںیمےسرقآؿےھکیسایاسیکمیلعتدےفہبسےسااھچ،اوبدیبعہاکایبؿےہہکےھجماوبدبعارلنمح
ےن رضحتنامثؿ یک الخ ت ںیمرقآؿ ڑپاھای افر فہ زامہن جح کت میلعتدےتی رےہ ،اوبدبعارلنمح ےتہک ےھت ہک یہی دحثی ےہ سج
ےنےھجماسہگجرپمیلعترقآؿےکےئلاھٹبراھکےہ۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،ہبعش،ہمقلعنبرمدث،دعسنبدیبعہ،اوبدبعارلنمح،یمل،رضحتنامثؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
اسصخشاکبسےسرتہبوہےناکایبؿوجرقآؿرکمیےھکیساییسکوکاھکسےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 20

راوی  :ابونٌی ،٥سٔیا٤٘٠ً ،٪ہ ب٣ ٩زثس ،ابوًبساٟزح ٩٤س٠یم ،حرضت ًث٤ا ٪بًٔ ٩ا٪

اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
اٟشِّ ٔ ٠
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
َیم ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َُّ ٩ٔ ٤
َّ
َّ
َّ
آَ ٪و ًَ َّ٤َ ٠طُ
ُق َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠أَٓ َِـ ََ ٩ِ ٣َ ٥ِ ُٜ٠ت ٌَ ٥َ ٠ا ِِ ُ ٟ
اوبمیعن،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدث،اوبدبعارلنمح،یمل،رضحتنامثؿنبافعؿےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےناراشدرفامایہکمتںیمفہصخشبسےسرتہبےہوجرقآؿےھکیسافراھکسےئ۔
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،ہمقلعنبرمدث،اوبدبعارلنمح،یمل،رضحتنامثؿنبافعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
اسصخشاکبسےسرتہبوہےناکایبؿوجرقآؿرکمیےھکیساییسکوکاھکسےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 21

راوی ٤ً :زبً ٩و ،٪ح٤از ،ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ ٢أَ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٣زأَ ْة َٓ َ٘اَِ ٟت
یضا َٗا َ٢
َِٔ َّ ٧ضا َٗ ِس َو َص َب ِت َنٔ َِش َضا ِهَّلِل َوَ ٔ ٟز ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا لٔی فٔی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َٔ ٩ِ ٣حا َج ٕة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١ز ِّو ِجَ ٔ ٨

ُقآ َٔٗ ٪ا ََ َٛ ٢ذا َو ََ ٛذا َٗا َ٢
أَ ًِ ٔل َضا ثَ ِوبّا َٗا َََ ٢ل أَ ٔج ُس َٗا َ ٢أَ ًِ ٔل َضا َوَِ ٟو َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس َٓا ًِ َت َُّ َٟ ١ط َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ََ ٌَ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ُقآ ٔ٪
َٓ َ٘ ِس َز َّو ِج ُت ََ ٜضا ب ٔ َ٤ا ََ ٌَ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
رمعنبوعؿ،امحد،اوباحزؾ،لہسنبدعسےسرفاتیرکےتںیہہکاکیوعرتےنآرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسرعضایکای
رضحت!ںیمےناانپسفناہللافراسےکروسؽوکشخبدای،وضحریلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکےھجموعرتیکرضفرتںیہن،اکی
احصیب ےن رعض ایک ،ای روسؽ اہلل! اس اک اکنح ےھجم ےس رکدےئجی ،آپ ےن رفامای ہک اےس اکی وجڑادے دف ،اس ےن اہک ریمے اپس
ڑپکےںیہنںیہ،آپےنرفامایھچکوتاےسدےدف،ایکولےہیکاوگنیھٹیھباہمترےاپسںیہن،فہاچیبرہتہبردیجنہوہا،آپ ےن
رفامایوتےنھچکرقآؿڑپاھےہ،اسےناہکںیمےنالفںالفںوسرتڑپیھےہ،آپےنرفامایںیمےناساکھجتےسرقآؿوخاین
یکفہجےساکنحرکدای۔
رافی  :رمعنبوعؿ،امحد،اوباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿرشفیریغبدےھکیڑپےنھیکتلیضفاکایبؿ...

ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿرشفیریغبدےھکیڑپےنھیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 22

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل ً٨ہ

وب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َجائ َ ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

َک َن ِٔ ٔسی َٓ َ٨وَ َز َِِٔ ٟی َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼ ٌَّ َس
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٔجئ ُِت َٔلَصَ َب َ ٟ
ا٨َّ ٟوَ َز َِِٔ ٟی َضا َو َػ َّوبَطُ ث ُ َّ ٥كَأِكَأ َ َرأ ِ َسطُ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ ِت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ أََّ٧طُ َ ٥َِ ٟي ِ٘ ٔف ٓ َٔیضا َط ِیئّا َجََ ٠ش ِت َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا
یضا َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ٨ِ ٔ ً ١س َک َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َٓ َ٘ا َََ ٢ل َواہللٔ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢اذِ َص ِب ِلٔ َی
َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یََ ٟ ٩ِ ُٜ
َک ب ٔ َضا َحا َج ْة َٓزَ ِّو ِجَ ٔ ٨

ک َٓاُ ِ ٧و ِز َص َِ ١تحٔ ُس َط ِیئّا ٓ ََذ َص َب ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا َََ ٢ل َواہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َو َج ِس ُت َط ِیئّا َٗا َ ٢اُ ِ ٧و ِز َوَِ ٟو َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس
أَصَِ ٔ ٠
ٓ ََذ َص َب ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا َََ ٢ل َواہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ََل َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس َو َلَ ٩ِٔ ٜص َذا ِ ٔ َزارٔی َٗا ََ ٢س ِض ْ٣َ ١ا َُ ٟط رٔ َزائْ َََٓ ٠ضا ن ِٔؼ ُٔطُ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َت ِؼ َ ٍُ ٨بٔإ ٔ َزار َٔک ِ ٔ َِٟ ٪ب ٔ ِش َت ُط  ٥َِ ٟیََِ ٠ًَ ٩ِ ُٜی َضا ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ْئ َوِ ٔ َِٟ ٪ب ٔ َش ِت ُط َ ٥َِ ٟی٩ِ ُٜ

ک َط ِیئ َٓ َحَ٠ص اَّ ٟز ُج ُ َّ
ُ
َفآ ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠و ِّّ ٟیا َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َٓ ُسعٔ َی
ًََِ ٠ی َ ْ
َ
َ ١حًی كَا َِ ٣َ ٢حُ ٔ ٠ش ُط ث ََّ َٗ ٥اَ َ ٦
ُق ُُصُ ٩ِ ًَ َّ٩هَ ِضز ٔ
َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ َٗا َ٣َ ٢اذَا ََ ٌَ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ُقآ َٔٗ ٪ا َ٣َ ٢عٔی ُس َورةُ ََ ٛذا َو ُس َورةُ ََ ٛذا َو ُس َورةُ ََ ٛذا ًَ َّسصَا َٗا َ ٢أَ َت ِ َ

ُقآ ٔ٪
ک َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢اذِ َص ِب َٓ َ٘ ِس َُ ِٜ٠َّ ٣تَ َٜضا ب ٔ َ٤ا ََ ٌَ ٣
َٗ ِ٠ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ

ہبیتقنبدیعس،وقعیبنب دبعارلنمح،اوباحزؾ،لہسنب دعسریضاہللہنعرفاتی رکےتںیہہکاکیوعرت یبن یلصاہللہیلعفملس
ےکاپسآح افررعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ںیمےنآپوکاانپسفنشخب دای،آپےناسوکافرپےسےچینکتوغر
ےس داھکی رھپ اانپ رساکھج ایل ،بج وعرت ےن داھکی ہک آپ ےن اس ےک ابرے ںیم وکح  مکح ںیہن دای وت فہ ھٹیب یئگ ،رھپ آپ ےک اکی
احصیب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ارگ آپ وک اس وعرت یک رضفرت ہن وہ وت اس اک ھجم ےس اکنح رکدےئجی ،آپ ےن رفامای ایک ریتے
اپس ھچک اسامؿ ےہ،اس ےن وجاب دای ھچک ںیہن،آپ ےن رفامای ا ےنرھگ اجرکدوھکی اشدی ںیہمت ھچک لم اجےئ ،فہایگ رھپولن رکآای
افراہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےھجمھچکیھبںیہنالم،آپےنرفامایاجؤدوھکی،اچےہولےہیکاوگنیھٹیہےلآؤ،فہایگ،رھپآرک

رعضایک ہکایروسؽاہلل! ولےہاکالھچیھبںیہن،اہتبلہی ہہتدنبےہ،لہس ےتہکںیہاسےکاپسدفرسیاچدریھبہن یھت،نکیل اس
ےن اہک اس اخوتؿ وک آداھ ہہتدنب دے دےئجی ،وت روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفامایہک وت اینپاس ازار وک ایکرکے اگ ،ارگ وت اےس
نہپےلاگوتوعرت ےکاپس ہنرےہیگافرارگفہنہپےل یگوتریتےاپسھچکہن رےہ اگ،بتفہصخشھٹیبایگ افردریکتاھٹیبراہ
رھپاھٹڑھکاوہا،آرضحنتیلصاہللہیلعفملسےناےسومغمؾاجےتدھکیرکولباایافر رفامایےھجت ھچکرقآؿایدےہ،اسےنوجابدای
ےھجمالفںالفںوسرںیتایدںیہ،اؿوسروتںوکامشررکےکدعتادیھباتبح ،آپےنرفامایایکفہےھجتظفحںیہ؟اسےنوجابدایاہں!
آپےنرفامایاجںیمےنےھجترقآؿرشفیظفحرکےنیکفہجےساساکامکلانبدای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمح،اوباحزؾ،لہسنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿرشفیڑپےنھافراسیکہشیمہالتفترکےناکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿرشفیڑپےنھافراسیکہشیمہالتفترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 23

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ٧آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ُقآ َٔ ٤َ َٛ ٪ث َٔ ١ػاح ٔٔب ِاْلٔب ٔ ٔ ١ا ِٔ ٠َ َّ٘ ٌَ ٤ُ ٟة ِ ٔ ًَِ ٪ا َص َس ًََِ ٠ی َضا أَ َِ ٣ش ََ ٜضا َوِ ٔ ِ ٪أَك ِ ََ َ٘ ٠ضا َذصَ َب ِت
َٗا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا ََ ٣ث ُ
َ ١ػاح ٔٔب ا ِِ ُ ٟ
دبعاہللنبوی ف،امکلانعف،انبرمعریضاہللہنعرفاتیرکےتںیہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایرقآؿڑپےنھفاےل
یکاثمؽایسیےہےسیجیسکاکافٹندنباھوہاوہ،ارگفہاسیکابہگنینرکےاگفہاھبےنگےسوفحمظرےہاگافرارگاےسوھچڑدےاگوت
فہالچاجےئاگ۔

رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکلانعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿرشفیڑپےنھافراسیکہشیمہالتفترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 24

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رعرعہ ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،ابووائً ،١بساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

رع َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
رع َ َ
آَٓ ٪إُٔ َّ ٧ط أَ َط ُّس َتٔ َِّؼ ّیا ُٔ ٩ِ ٣ػ ُسورٔ
بٔئ َِص َ٣ا َٔلَ َح ٔسص ِٔ ٥أَ َِ ٪ي ُ٘و ََ ٢ن ٔش ُ
ُق َ
یت آیَ َة َِ ٛی َت َو َِ ٛی َت بَ ُِ٧ ١سِّ َی َوا ِس َت ِذ ٔ ُ
َکوا ا ِِ ُ ٟ
اِّ ٟز َجا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٢ا٥ٔ ٌَ ٨َّ ٟ

دمحمنبرعرعہ،ہبعش،وصنمر،اوبفالئ،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعرفاتیرکےتںیہہکیبناپکیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہک
ہی ربیابتےہہکوکح متںیمےسہیےہکہکںیمالفںالفںآتیوھبؽایگ،ہکلبہیےہکہکفہےھجمےسالھبدییئگ،متولگرقآؿوک
ایدروھکویکںہکفہولوگںےکونیسںےسلکناجےنںیمفیشحاجونرےسزایدہاھبگاجےنفاالےہ۔
رافی  :دمحمنبرعرعہ،ہبعش،وصنمر،اوبفالئ،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿرشفیڑپےنھافراسیکہشیمہالتفترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 25

راوی ً :ث٤ا، ٪جزیز ٨٣ ،ؼور ،برش ،اب٣ ٩بارک ،طٌبہ  ،اب ٩جزیخ ً ،بسہ ،ط٘یٙ

رش ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َو َتا َب ٌَطُ ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِِ ًَ ٩ب َس َة
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َتابَ ٌَ ُط بٔ ِ ْ

یَ ٙسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ

نامثؿ،رجری،وصنمر،رشب،انب شابرک،ہبعش،انبرججی ،دبعہ،قیقش ےسرفاتیرکےتںیہ ہکںیم ےندبعاہلل ےس انسفہ ےتہک ےھت
ہکںیمےنروسؽاہللےسایسرطحیکدحثیینسےہ۔
رافی  :نامثؿ،رجری،وصنمر،رشب،انبشابرک،ہبعش،انبرججی،دبعہ،قیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿرشفیڑپےنھافراسیکہشیمہالتفترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 26

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،بزیسہ ،ابوبززہ بذريٌہ ابو٣وسی

وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
آََ ٓ ٪و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َُ ٟض َو أَ َط ُّس َتٔ َِّؼ ّیا ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ ٔ ١فٔی ًُ َُ٘ ٔ ٠ضا
ُق َ
َت ٌَا َص ُسوا ا ِِ ُ ٟ
دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدیہ،اوبربدہذبرہعیاوبومیسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایرقآؿہشیمہڑپےتھ
روہ ،مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ رقآؿ ولوگں ےک ہنیس ےس دنبےھ وہےئ افٹن ےس زایدہ دلج لکن
اھبےنگفاالےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدیہ،اوبربدہذبرہعیاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وساریرپرقآؿرشفیڑپےنھاکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
وساریرپرقآؿرشفیڑپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 27

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢طٌبہ ،ابوایاضً ،بساہلل ب ١ِٔ٣ ٩رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو ِٔیَا ٕ
ُقأ ُ ًَل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ ُس َور َة ا ِِ َٔ ٟتحٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َِ َٓ ٦تحٔ ََ َّٜ ٣ة َوص َُو َي َِ
اجحجنباہنمؽ،ہبعش،اوباایس،دبعاہللنبلفغم ریضاہللہنعرفاتیرکےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکحتف
ےکدؿداھکیہکفہاینپوساریرپوسرتحتفڑپھرےہےھت۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،ہبعش،اوباایس،دبعاہللنبلفغمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچبںوکرقآؿرشفیڑپاھےناکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
وچبںوکرقآؿرشفیڑپاھےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 28

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١ابوًوا٧ہ ،ابوبرش ،سٌیس ب ٩جبي ٍرضی اہلل ً٨ہ

رش ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َٗا ََّ ٪َّ ٔ ِ ٢أ ٟذی َت ِس ًُوُ َ ٧ط ا َِٔ٤ُ ٟؼَّ َ ١ص َُو
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
َح َّسثَىٔی َُ ٣
َقأِ ُت ا ِِ ٤ُ ٟح َ.٥َ ٜ
ض تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا ابِ ُٔ ِ ًَ ٩
ا ِِ ٤ُ ٟح ََٗ ٥ُ ٜا ََ ٢و َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
رش ٔسٔ٨ي َن َو َٗ ِس َ َ
ومیس نب اامسلیع ،اوبوعاہن ،اوبرشب ،دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک نج وسروتں وک مت
لصفمےتہکوہ،فہمکحمںیہ،دیعسےتہکںیہہکرضحتانب ابعسریضاہللہنعےنرفامای ہکیبنیلصاہللہیلعفملسیکفافتےکفتق
دسربساکاھتافرمکحموسرںیتڑپھاکچاھت۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اوبوعاہن،اوبرشب،دیعسنبریبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
وچبںوکرقآؿرشفیڑپاھےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 29

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ہظی ،٥ابوبرش ،سٌیس ب ٩جبي ٍ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َج َُ ٌِ ٤ت
وب بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخبَ ٍََ٧ا أَبُو بٔ ِ ٕ
رش ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
١
ا ِِ ٤ُ ٟح َ ٥َ ٜفٔی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َُ ٟط َو َ٣ا ا ِِ ٤ُ ٟح ََٗ ٥ُ ٜا َ ٢ا َِٔ٤ُ ٟؼَّ ُ
وقعیبنباربامیہ،میشہ،اوبرشب،دیعسنبریبجرفاتیرکےتںیہہکانبابعس رفامےتےھتہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےک
زامےنںیممکحم وسرںیتایدرکاکچاھت(دیعسےتہکںیہ)ںیم ےنانبابعسےسوپاھچ ،مکحمایکےہ؟اںوہںےناہکمکحملصفموک ےتہک
ںیہ(الصفمتےسرمادوسرۃرجحاتےسآرخکتیکوسرںیتںیہ)۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،اوبرشب،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿرشفیوھبؽاجانافرہیانہکہکںیمالفںالفںآتیوھبؽایگ(اجزئںیہن)ویکںہک...
ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿ رشفی وھبؽ اجان افر ہی انہکہک ںیم الفں الفں آتی وھبؽ ایگ (اجزئ ںیہن) ویکں ہک اہلل اعت ی اک رفامؿ ےہ دلج یہ مہ ےھجت ڑپاھںیئ ےگ رھپ وترہسگ ہن وھبےل اگ رگم
وجاہللاچےہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 30

راوی  :ربیٍ ب ٩یحٌی  ،زائسہ ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َربٔی ٍُ بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َزائ َٔسةُ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاِ ُ ٩ِ ًَ ٦

َّ
َِکنٔی ََ ٛذا َو ََ ٛذا آ َی ّة ُٔ ٩ِ ٣س َورة ٔ ََ ٛذا َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس
ُقأ ُفٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٘ا ََ ٢یزِ َح ُ٤طُ اہللُ َِ َ٘ ٟس أَذ َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ر ُج َّل َي ِ َ

بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسی ًَ ِ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦و َٗا َ ٢أَ ِس َ٘ ِل ُت ُضُ ٩ِ ٣ٔ َّ٩س َورة ٔ ََ ٛذا

رعیبنبییحی،زادئہ،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفاتیرکیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناکیصخشوکدجسم
ںیمرقآؿڑپےتھوہےئانسوتآپےنرفامایاہللاسصخشرپرمحرکےہکاسےنےھجمالفںالفںوسرتیکایددالح ۔
رافی  :رعیبنبییحی،زادئہ،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿ رشفی وھبؽ اجان افر ہی انہکہک ںیم الفں الفں آتی وھبؽ ایگ (اجزئ ںیہن) ویکں ہک اہلل اعت ی اک رفامؿ ےہ دلج یہ مہ ےھجت ڑپاھںیئ ےگ رھپ وترہسگ ہن وھبےل اگ رگم
وجاہللاچےہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 31

ًیسی سے روایت َکےت ہیں ،وہ ہظا٦
راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس ب٣ ٩ی٤وٰ ،٪

حسث٨ا ٣ح٤س بً ٩بیس ب٣ ٩ی٤وٗ ٪ا ٢حسث٨ا ًیسی ً ٩صظا ٦وٗا ٢اس٘لض ٩٣ ٩سورة ٛذا َتا َب ٌَطُ ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ

َو ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ إ ٦

دمحمنبدیبع نبومیمؿٰ،یسیع ےسرفاتی رکےتںیہ،فہ اشہؾےسہکاہک ےھجمفہآتیایددالدی وجالفںالفںالفں وسرت ےسالھبای
ایگاھت،دمحمنبدیبعیکیلعنبرہسمافردبعہےناتمتعبیکےہ۔
رافی  :دمحمنبدیبعنبومیمؿٰ،یسیعےسرفاتیرکےتںیہ،فہاشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿ رشفی وھبؽ اجان افر ہی انہکہک ںیم الفں الفں آتی وھبؽ ایگ (اجزئ ںیہن) ویکں ہک اہلل اعت ی اک رفامؿ ےہ دلج یہ مہ ےھجت ڑپاھںیئ ےگ رھپ وترہسگ ہن وھبےل اگ رگم
وجاہللاچےہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 32

راوی  :اح٤س ب ٩ابی رجاء ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ُ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س ابِ ُ ٩أَبٔی َر َجا ٕئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َّ
َّ
َِکنٔی ََ ٛذا َو ََ ٛذا آیَ ّة ُُ ٨ِ ٛت أ ُ ِن ٔشيت َُضا ُٔ ٩ِ ٣س َورة ٔ ََ ٛذا
ُقأ ُفٔی ُس َورة ٕبٔاِ ٠ٟی َٔ٘ َٓ ١ا ََ ٢ی ِز َح ُُ ٤ط اہللُ َِ َ٘ ٟس أَذ َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ر ُج َّل َي ِ َ

َو ََ ٛذا

ادمحنبایبراجء،اوبااسہم،اشہؾ ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفاتیرکیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرات ےک
فتقاکیصخشوکرقآؿڑپےتھوہےئانسوتآپےنرفامایاہللاسرپرمحرکےاسےنےھجمالفںالفںآتیوجالفںالفںوسرت
ںیمےہ،ےسجےھجمالھبدایایگاھت،ایددالدیےہ۔

رافی  :ادمحنبایبراجء،اوبااسہم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿ رشفی وھبؽ اجان افر ہی انہکہک ںیم الفں الفں آتی وھبؽ ایگ (اجزئ ںیہن) ویکں ہک اہلل اعت ی اک رفامؿ ےہ دلج یہ مہ ےھجت ڑپاھںیئ ےگ رھپ وترہسگ ہن وھبےل اگ رگم
وجاہللاچےہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 33

راوی  :ابونٌی٨٣ ،٥ؼور ،ابووائ ،١حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔئ َِص َ٣ا
یت آیَ َة َِ ٛی َت َو َِ ٛی َت بَ ِ ١ص َُو ُ٧سِّ َی
َٔلَ َح ٔسص َِٔ ٥ي ُ٘و َُ ٢ن ٔش ُ

اوبمیعن ،وصنمر،اوبفالئ ،رضحتدبعاہلل نبوعسمدریض اہلل ہنعرفاتیرکےتںیہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفامایہکہی
تہبربیابتےہہکوکح ےہکہکںیمالفںالفںآتیوھبؽایگ،ہکلبویںےہکہکھجمےسالھبدیںیئگ۔
رافی  :اوبمیعن،وصنمر،اوبفالئ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرۃرقبہایالفںالفںوسرۃم ےنںیموکح  ججہنوہےناکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
وسرۃرقبہایالفںالفںوسرۃم ےنںیموکح  ججہنوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 34

راوی ٤ً :زب ٩حٔؽ ،ابوحٔؽ ،اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس ،ابو٣شٌوز انؼاری رضی اہلل ً٨ہ

یس ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة َو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
َقأَبٔض ٔ َ٤ا فٔی َِ ٟی َٕ ٠ة ََ َٔ ٛتا ُظ
اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اْل َی َتا ٔٔ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪
آِ ُس َورة ٔا َِ ٟب َ َ
ُقة ٔ ََ َ ٩ِ ٣

رمعنبصفح،اوبصفح،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،دبعارلنمحنبسیدی،اوبوعسمدااصنریریضاہللہنعرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوسرۃرقبہیکآرخیدفآںیتیوجوکح راتوکڑپےھاگ،وتہیاےساکیفوہاجںیئیگ(رہآبیسےساجنت
دالںیئیگ)۔
رافی  :رمعنبصفح،اوبصفح،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،دبعارلنمحنبسیدی،اوبوعسمدااصنریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
وسرۃرقبہایالفںالفںوسرۃم ےنںیموکح  ججہنوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 35

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،رعوہ٣ ،شور بْ٣ ٩خ٣ہ وًبساٟزح ٩٤بً ٩بساٟ٘اری ،حرضت ً٤ز رضی اہلل ً٨ہ

ْخ ََ ٣ة َو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ ًَ َِ ٩حسٔیثٔ ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
َف َٗا ٔ ٪فٔی َح َیاة ٔ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٕس ا َِ٘ ٟار ِّٔی أَُ َّ ٧ض َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ُقأ ُ ُس َور َة ا ِِ ُ ٟ
اب َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت صٔظَ َا ٦بِ ََ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ٔ ٩حٔزَاَ ٕ ٦ي ِ َ

َّ
َّ
ُح ٕ
یضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
وٖ َٛثٔي َ ٍة ٕ ٥َِ ٟي ِ ٔ
ُُقئَِ ٔ ٨
ُق ُُ َصا ًَل َی ُ ُ
ُقائَتٔطٔ َٓإٔذَا ص َُو َي ِ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠ا ِس َت َُ ٌِ ٤ت َ ٔ ٔ ٟ
ک
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ َٜٓ ٥َ ٠س ُت أ ُ َساو ٔ ُر ُظ فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓاَ ِ ٧توَ ِزتُ ُط َحًَّی َس َّ٠َ َٓ ٥َ ٠بَب ِ ُت ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٩ِ ٣أَ َِ
اٟش َور َة َّأًٟی َسُ ٌِ ٔ٤ت َ
َقأَ َک َص ٔذظ ٔ ُّ
َت ِ َ ُ َ
یضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َٟطُ ََ ٛذبِ َت ٓ ََواہللٔ ِ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َٟ ٥َ ٠ض َو
َقأََ ٔ ٧
ُقأ َٗا َ ٢أ ِ َ
َ
ک َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت بٔطٔ ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُٗوزُ ُظ َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی
اٟش َور َة َّأًٟی َسُ ٌِ ٔ٤ت َ
َقأَنٔی َص ٔذظ ٔ ُّ
أَِ

َف َٗا َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢یَا صٔظَ ُاِ ِ ٦
یضا َؤَِ َ َّ ٧
ُح ٕ
َُقأَ َصا
وٖ ُ ٥َِ ٟت ِ ٔ
ُقئَِ ٔ ٨
َف َٗا ًَٔ ٪ل َی ُ ُ
َقأِ َتىٔی ُس َور َة ا ِِ ُ ٟ
ُقأ ُ ُس َور َة ا ِِ ُ ٟ
اَقأ َصا ٓ َ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َص َذا َي ِ َ
َ
کأ ِ َ
ُقائ َ َة َّأًٟی َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ََ ٜذا أُِ٧زَِٔ ٟت ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٢اَقأ ِ یَا ًُ َ٤زُ ٓ َ َ ِ َّ َ
یضا
َقأََ ٔ ٧
ا َِ ٔ ٟ
َُقأتُ َضا أًٟی أ ِ َ
َ

َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
آ ٪أُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َی
ُق َ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠صَ ََ ٜذا أِ ٧زَِٔ ٟت ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠ا ِِ ُ ٟ
ُح ٕ
َّس ُٔ ٨ِ ٣ط
َس ِب ٌَ ٔة أَ ِ ُ
َاَقُُا َ٣ا َت َی َّ َ
ٖٓ ِ َ

اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،رعفہ ،وسمر نبرخمہم فدبعارلنمح نب دبعااقلری ،رضحترمع ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
یبن یلص اہلل ہیلعفملس یک زدنیگ ںیم اشہؾ نب میکح نب زحاؾ وک وسرۃ رفاقؿ ڑپےتھ وہےئ انس ،ںیم ےن وغر ےس وج اؿ اک ڑپانھ انس وت فہ
اس رطےقیےس ڑپھرےہ ےھتہک ںیم ےنیھبکاسرطحںیہنڑپاھ اھت ،ںیمےنوساچہکامنزیہ ںیماسیک درتگ انبؤں،رگم ںیم
ےنامنز متخرکےناکااظتنرایک،بجاںوہںےنالسؾریھپاوتںیماؿےکےلگںیماچدرڈاؽدی،رھپںیمےنوپاھچہکہیوسرتمتوک
سکےنڑپاھح ےہ،وجںیمےنایھبینسےہ،فہوبےلاسوسرتیکےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنمیلعتدیےہ،ںیمےناہک
متوھجےٹوہ،اہللیک مسق!ہیوسرتوجںیمےنمتےسینسےھجمیھبروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنڑپاھح ےہ(رگممتافررطحڑپھ
رےہ وہ) ںیم اںیہن اتچنیھک وہا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےل ایگ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! اؿ وک ںیم ےن وسرت
رفاقؿڑپےتھوہےئاےسیرط ہقرپانس ےہہکںیمےناسرطےقیرپںیہنڑپیھ،احالہکنےھجمآپےن(وخد)وسرترفاقؿڑپاھح 
ےہ ،آپ ےن رفامای اے اشہؾ! وسرت رفاقؿ انسؤ ،اںوہں ےن ایسرطح ڑپاھ سجرطح ںیم ےن انس اھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامای ایس رطح (ہی) وسرت ارتی ےہ ،اس ےک دعب رفامای اے رمع! مت یھب ڑپوھ ،ںیم ےن یھب ایسرطح ڑپانھ رشفع ایک ،سج رطح
آپ ےنےھجمڑپاھایاھت،آپ ےنرفامایہی وسرتایسرطحارتیےہ،اس ےکدعبآپ ےنرفامایرقآؿرشفیاست رقاوتئں ںیم
ارتاےہ،متوجآاسینےسڑپھوکس،ڑپوھ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رعفہ،وسمرنبرخمہمفدبعارلنمحنبدبعااقلری،رضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
وسرۃرقبہایالفںالفںوسرۃم ےنںیموکح  ججہنوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 36

راوی  :برشب ٩آزً ،٦لی ب٣ ٩شہز ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رش بِ ُ ٩آ َز َ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ص ٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی
َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ

َّ
َّ
َِکنٔی ََ ٛذا َو ََ ٛذا آیَ ّة أَ ِس َ٘ ِلت َُضا ُٔ ٩ِ ٣س َورة ٔ
ُقأ ُ ٔ ٩ِ ٣اِ ٠ٟی ٔ ١فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٘ا َ ٢یَ ِز َح ُ٤طُ اہللُ َِ َ٘ ٟس أَذ َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ارٔئّا َي ِ َ

ََ ٛذا َو ََ ٛذا

رشبنبآدؾ،یلعنبرہسم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفاتیرکیت ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناکیاقری
وکراتےکفتقدجسمںیمرقآؿڑپےتھوہےئانسآپےنرفامایاہللاسصخشرپرمحرکےاسےنےھجمالفںالفںآتیوجالفں
الفںوسرتےسوھچڑایگاھت،ایددالدی۔
رافی  :رشبنبآدؾ،یلعنبرہسم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿوکرہھٹرہھٹرکڑپےنھاکایبؿافراہللاعتٰیلاکرفامؿہکرقآؿرکمیرہھٹھٹ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿوکرہھٹرہھٹرکڑپےنھاکایبؿافراہللاعتٰیلاکرفامؿہکرقآؿرکمیرہھٹرہھٹرکڑپوھافر(افردفرسا)وقؽفرقآانرفانقہرقتلائیلعاانلسیلعثکمرتلیتےسڑپےنھیک
دلیلےہ،رعشفںیکرطحدلجدلجہنڑپاھاجےئ،اامؾاخبریظفلرفیؼیکریسفتلیصفتےسیکےہ،افرانبابعسےنرفانقہیکریسفتفضلنجاہےسیکےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 37

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا٣ ،٪ہسی ب٣ ٩ی٤و ،٪واػ ،١ابووائ١

اػ ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ َٗا َََ ُ ٢س ِوَ٧ا ًَل َی ًَ ِبسٔ اہللٔ َٓ َ٘ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا َِ ٣ضس ُّٔی بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َو ٔ
ِّ
َر ُج ِْ َ ١
ُقأ ُ بٔضَّٔ٩
ُقَ٧ا َئ َّأًٟی ک َ َ
اَ ٪ي ِ َ
ُقائ َ َة َوِنِّٔی ََلَ ِحٔ َُى ا َِ ُ ٟ
َقأ ُت ا َِٔ٤ُ ٟؼَّ َ ١ا َِ ٟبارٔ َح َة َٓ َ٘ا ََ ٢صذًّ ا ََ ٛض ِّذ اٟظ ٌِز َِّٔٔ٧ا َٗ ِس َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ا َِ ٔ ٟ
َ

رش َة ُس َور ّة ٔ ٩ِ ٣ا َِٔ٤ُ ٟؼَّ َٔ ١و ُس َور َتي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣آ ٔ ٢ح٥
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ َ٤ان ٔ َی ًَ ِ َ
اوباامعنلؿ ،دہمی نب ومیمؿ ،فالص ،اوبفالئ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ اچتش ےک فتق دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےک
اپس ےئگ ،اکی صخش ےن اہک آج یک رات ںیم ےن وپری لصفم وسرںیت ڑپںیھ ،دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن اہک ہی وت اس
اکینٹ وہح  ،ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ڑپےتھ وہےئ انس افر فہ ےھجموخب اید ےہ ،وج وسرںیت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ڑپاھ
رکےتےھت،فہااھٹرہوسرںیتلصفمیکوہح ںیھت،نجںیمےسدفوسرںیتمحفا یوہح ںیھت۔
رافی  :اوباامعنلؿ،دہمینبومیمؿ،فالص،اوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿوکرہھٹرہھٹرکڑپےنھاکایبؿافراہللاعتٰیلاکرفامؿہکرقآؿرکمیرہھٹھٹ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿوکرہھٹرہھٹرکڑپےنھاکایبؿافراہللاعتٰیلاکرفامؿہکرقآؿرکمیرہھٹرہھٹرکڑپوھافر(افردفرسا)وقؽفرقآانرفانقہرقتلائیلعاانلسیلعثکمرتلیتےسڑپےنھیک
دلیلےہ،رعشفںیکرطحدلجدلجہنڑپاھاجےئ،اامؾاخبریظفلرفیؼیکریسفتلیصفتےسیکےہ،افرانبابعسےنرفانقہیکریسفتفضجلناہےسیکےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 38

٣وسی اب ٩ابی ًائظہ ،سٌیس ب ٩جبي ٍ
راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،جزیزٰ ،

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا فٔی
وسی بِ ٔ ٩أَبٔی ًَائٔظَ َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٣ُ ٩
ا٤َّ ٣ٔ ٪ا یُ َ ِّ
َٗ ِؤٟطٔ ََل تُ َ ِّ
َح ُک
َح ِک بٔطٔ َ ٔ ٟشاَ َ ٧
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا َ٧زَ َٔ ٢جبِ ٍٔی ُ
 ١بٔا َِ ٟووِ ٔی َوک َ َ
ک َ ٔ ٟت ٌِ َح َ ١بٔطٔ َٗا َ ٢ک َ َ

ا ٪ي ٌُِ َز ُٖ ُٔ ٨ِ ٣ط َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ِاْل َی َة َّأًٟی فٔی ََل أ ُ ِٗ ٔش ُ ٥ب ٔ َی ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ََل تُ َ ِّ
ک
َح ِک بٔطٔ َ ٔ ٟشاَ َ ٧
بٔطٔ َ ٔ ٟشاَ٧طُ َو َط َٔت َِیطٔ ٓ ََی ِظ َت ُّس ًََِ ٠یطٔ َوک َ َ
َ
َاس َت ٍِ ٔ٤ث ُ َّ٥
َقأَِ ٧ا ُظ ٓ ََّاتب ٔ ٍِ ُ َِقآُ َ ٧ط َٓإٔذَا أَِ٧زَ ِ٨َ ٟا ُظ ٓ ِ
َ ٔ ٟت ٌِ َح َ ١بٔطٔ ِ ٔ َِّ ٠َ ًَ ٪ي َ٨ا َج ُِ ٌَ ٤ط َٓإ ٔ َِّ ٠َ ًَ ٪ي َ٨ا أ ِِ َ ٧ ٪ح َُ ٌَ ٤ط فٔی َػ ِسر َٔک َو ُ َِقآُ َ ٧ط َٓإٔذَا َ َ
َقأَ ُظ َ٤َ ٛا َو ًَ َس ُظ اہللُ
ِ ٔ َِّ ٠َ ًَ ٪ي َ٨ا بَ َیاُ َ ٧ط َٗا َِ ٠َ ًَ ٪َّ ٔ ِ ٢ي َ٨ا أَ ُِ٧ ٪ب َ ِّي َُ ٨ط بَٔ ٔ ٠شاَ ٔ ٧
أِ ٪ذَا أَ َتا ُظ ٔجبِ ٍٔی ُ
ک َٗا ََ ٢وک َ َ
 ١أَ ِ َ
ْط ََٓ ٚإٔذَا َذ َص َب َ َ

ل ِ ل ِ َیع
ہبیتق نب دیعس ،رجری ،ومٰیس انب ایب اعہشئ ،دیعس نب ریبج ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اہلل اعت ی ےک وقؽ َل ُ َ
ن ْج ٹ َ َل نِ ٹ ِش
تِزّ ْ
ک نِ ٹ ِش َشا َ َ
(زابؿوکدلجیہنالچایرکف)یکریسفتںیمویںرفاتیےہہکربجلیبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپسفیحالےتوتآپاینپ
زابؿافروہٹن دلجالہےتوتآپیلصاہللہیلعفملسرپہیابرذگراتافردفرسےولوگںوکیھباساکملعوہات،اسفتقاہللاعت یےن
ل ِ ل ِ َیع
ن ْج ٹ َ َلنِ ٹ ِش)ینعدلجیےکامرےزابؿتمالہؤ،ریتےہنیسںیموفحمظرانھکافرڑپاھانامہری
ہیآتیانزؽرفامح  َ(ل ُ َ ِز
تّ ْ
کنِ ٹ ِش َشا َ َ
ذہم داریےہ،انبابعس ریضاہللہنع ےنظفلانیلعہعمجیکریسفت ہعمجیفدصرک ےسیکےہ ینعریتےہنیس ںیماساکوفحمظرانھک
ُ
َی
امہریذہمداریےہَ ،
(ثَ ِإ َّؿعَ َل ْن َجنا َ ٹ ََ َن ُش) ینعرھپاساکریتی
(ف ِٔ َذاَرَق ْأ َنـُ َف ّ ِیٹ ْ رُقْآ َن ُش)ینعبجمہاسوکڑپاھںیئوتاکؿاگلرکنسّ ،
زابؿےسایبؿرکاانامہرےذہمےہ،انبابعسریضاہللہنعےتہکںیہاسےکدعببجربجلیفیحالےتوتآرضحنتیلصاہللہیلع
فملسرساچینرکےکےتنسافربجربجلیےلچاجےتوتآپاہللےکفدعےےکاطمقباےسڑپھےتیل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،ومٰیسانبایباعہشئ،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اافلظچنیھکرکالتفترکےناکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
اافلظچنیھکرکالتفترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 39

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥جزیز ب ٩حازٗ ،٦تازہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازٔ ٕ ٦اَلِ َ ِزز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِٔ ٩
َقائ َ ٔة أ ٨َّ ٟي ِّی
ا ٪یَ ُُّ ٤س ًَّ ٣سا
َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ک َ َ
ملسمنباربامیہ،رجرینباحزؾ،اتقدہریضاہللہنعرفاتی رکےتںیہہکںیمےنرضحتاسننب امکلریضاہللہنعےسآپ یلص
اہللہیلعفملسیکرقآتاکاحؽوپاھچوتآپےنوجابدایہکآپوخبچنیھکرکڑپےتھےھت۔

رافی  :ملسمنباربامیہ،رجرینباحزؾ،اتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
اافلظچنیھکرکالتفترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 40

راوی ٤ً :زوبً ٩اػ ،٥ہ٤اٗ ،٦تازہ رضی اہلل ً٨ہ

َقائ َ ُة أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أَْ َ ٧ص َِ ٛی َ
ٕ کَاِ َ ٧ت ٔ َ
ُ
َقأَ بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزح ٔٔی ٥یَ ُُّ ٤س بٔب ٔ ِش ٔ ٥اہللٔ َو َی ُُّ ٤س بٔاَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ویَ ُُّ ٤س بٔاَّ ٟزح ٔٔی٥
کَاِ َ ٧ت ًَّ ٣سا ث ََّ َ ٥
رمعفنب اعمص ،امہؾ ،اتقدہ ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک
ِ
ِب ا َِّ
﵀ افر
ِب ا ِ
ِح ڑپھ رک اہک ہک ِ ٹ ْ ِ
ْح ارلَّ ِ
رقآت سک رطح یھت وت اںوہں ےن وجاب دای ہک آپ چنیھک رک ڑپےتھ ےھت ،رھپ ِ ٹ ْ ِ
﵀َّ ارلَّ ْ َ ِ
ِ
ِحوکچنیھکرکڑپےتھےھت۔
ْحافرارلَّ ِ
ارلَّ ْ َ ِ
رافی  :رمعفنباعمص،امہؾ،اتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آفازوکامھگرکرقآؿدیجمیکالتفترکےناکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
آفازوکامھگرکرقآؿدیجمیکالتفترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 41

راوی  :آز ٦ب ٩ابی ایاض ،طٌبہ ،ابوایاضً ،بساہلل ب ١ِٔ٣ ٩رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
ض َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ِ ٔ َیا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا آ َز ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ِ ٔ َیا ٕ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُِقأ ُ َوص َُو ًَل َی َ٧ا َٗتٔطٔ أَ ِو َج َٔ٠٤طٔ َوهٔی َت ٔشي ٍُ ب ٔطٔ َوص َُو َي ِ ُ
َ
ُقأ ُ َوص َُو
َ
َقائ َ ّة َِّ ٟي َّ ٨ة َي ِ َ
َ
َ
ُقأ ُس َور َة ا ِِ َٔ ٟتحٔ أ ِو ُٔ ٩ِ ٣س َورة ٔا ِِ َٔ ٟتحٔ ٔ َ
یُ َز ِّج ٍُ

آدؾنبایباایس،ہبعش،اوباایس،دبعاہللنبلفغمریضاہللہنعرفاتیرکےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکداھکی
ہکآپاینپافینٹنایا ےنافٹنرپ(>ھںیم)وسرتحتفایوسرتحتفاکھچکہصحرنؾآفازےسرتعیجےکاسھتڑپھرےہےھت۔
رافی  :آدؾنبایباایس،ہبعش،اوباایس،دبعاہللنبلفغمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخشااحلینےسرقآؿرشفیڑپےنھاکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
وخشااحلینےسرقآؿرشفیڑپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 42

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خ ٕ٠ابوبُک ،ابویحٌی ح٤انی ،بزیس بً ٩بساہلل ب ٩ابی بززہ اپ٨ے زازا ابوبززہ سے وہ حرضت ابو٣وسی رضی
اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩خ َٕٕ ٠أَبُو بَ ُِکٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َی ِحٌَی ا ِٟحٔ َّ٤ان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ب ُ َزیِ ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ٩
ٔیت ٔ٣زِ َّ ٣ارا ٔ٣َ ٩ِ ٣زَا ٔ٣ي ٍ ٔآ َٔ ٢زا ُو َز
وسی َِ َ٘ ٟس أُوت َ
وسی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٟ ٢طُ یَا أَبَا َُ ٣
أَبٔی َُ ٣

دمحم نب فلخ اوبرکب ،اوبییحی امحین ،ربدی نب دبعاہلل نب ایب ربدہ ا ےن دادا اوبربدہ ےس فہ رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
رکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنریمےابرےںیمرفامای،اےاوبومیس!ےھجتداؤدہیلعامالسؾیکوخشااحلیندی
رافی  :دمحمنبفلخاوبرکب،اوبییحیامحین،ربدینبدبعاہللنبایبربدہا ےندادااوبربدہےسفہرضحتاوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفرسےصخشےسرقآؿرشفیڑپوھارکےننساکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
دفرسےصخشےسرقآؿرشفیڑپوھارکےننساکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 43

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ بُ ٩یاث ،ابوحٔؽ ،اً٤ع ،ابزاہیً ،٥بیسہً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
یس َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ًَُ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ

َّ
َّ
ک أُِ٧ز ٔ ََٗ ٢ا َِ ٢نِّٔی أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ ِس َُ ٌَ ٤ط ٔ٩ِ ٣
ک َو ًََِ ٠ی َ
آَقأ ُ ًََِ ٠ی َ
ُق َ
اَقأِ ًَل َ َّی ا ِِ ُ ٟ
آُِ ٠ُٗ ٪ت ِ َ
َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ِ ٥َ ٠
َُيِ ٍ ٔی
رمع نب صفح نب ایغث ،اوبصفح ،اشمع ،اربامیہ ،دیبعہ ،دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فملس ےن رفامای اے دبع اہلل! ےھجم رقآؿ انس ،فہ وبےل آپ ھجم ےس اننس اچےتہ ںیہ احالہکن آپ رپ رقآؿ رشفی ااترا ایگ ےہ،
آپےنرفامایےھجمدفرسےےساننسااھچولعمؾوہاتےہ۔
رافی  :رمعنبصفحنبایغث،اوبصفح،اشمع،اربامیہ،دیبعہ،دبعاہللنبوعسمد ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿرکمیڑپوھارکےننسفاےلوکسبسبم ےناکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿرکمیڑپوھارکےننسفاےلوکسبسبم ےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 44

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابزاہیً ،٥بیسہً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

یس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی
ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ک َو ًََِ ٠ی َ ُ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ِ ٥َ ٠
ئ َحًَّی
َُقأِ ُت ُس َور َة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
آَقأ ُ ًََِ ٠ی َ
ک أِ٧ز ٔ ََٗ ٢ا ََ ٢ن ٌَ َِ َ ٓ ٥
اَقأ ًَل َ َّی ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ َ
َ
ک ِاْل ََٓ ٪ا َِ ٟتٔ َُّت َِِٔ ٟیطٔ
ئ َطض ٔ ّ
ک ًَل َی َص ُؤ ََل ٔ
یسا َٗا ََ ٢ح ِشبُ َ
ٕ ِٔذَا ٔجئِ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣کُ ِّ١أ ُ َّٕ ٣ة بٔظَ ضٔی ٕس َو ٔجئِ َ٨ا ب ٔ َ
أَ َت ِی ُت ِلٔ َی َص ٔذظ ٔ ِاْلیَةٔ َٓ َِ ٜی َ
َٓإٔذَا ًَ ِي َ٨ا ُظ َت ِذرَٔٓا ٔ٪
دمحمنبوی ف،ایفسؿ،اشمع،اربامیہ،دیبعہ،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
ھجمےسرفامایہکاےدبعاہلل!ےھجمرقآؿانس،ںیمےنرعضایکایروسؽاہللںیمآپوکایکانسؤں،آپرپیہوتااتراایگےہ،آپےن
تٹ
ک ُأم َّ ٍش ِ َسھِن ٍد"اخل(ایکاحؽوہاگبجہکمہاتم
ج ْ
نِم ُ ّ ِ
ف ِإ َذا ِ ٹ ْ َ
رفامایاہں(،متانسؤ)ںیمےن وسرہاسنءڑپانھرشفع یک ،بج"ف َک ْی َ
ےسوگاہالںیئےگافرےھجتاےربمغیپ!اؿرپوگاہالںیئےگ)کتاچنہپوتآپےنرفامایابسبرک،ںیمےنڑمرکآپیکرطػداھکی
وتآپیکآوھکنںےسآوسناجریےھت۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،اشمع،اربامیہ،دیبعہ،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنتکدونںںیمرقآؿرکمیمتخایکاجےئ،اساکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکوجاؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ

ےنتکدونںںیمرقآؿرکمیمتخایکاجےئ،اساکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکوجااسنؿآاسینےسڑپھےکسفہڑپےھ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 45

راوی ً :لی ،سٔیا٪

ُقآ ٔ ٥َِ ٠َٓ ٪أَ ٔج ِس ُس َور ّة أَ َٗ َّ ٩ِ ٣ٔ ١ثَ ََل ٔث
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢لٔی ابِ ُُ ٩طبِ ٍُ ََ ٣ة َ٧وَ ِز ُت َ ٥ِ ٛیَِٜف ٔی اَّ ٟز ُج َ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ُ ٟ

ُقأَ أَ َٗ َّ ٩ِ ٣ٔ ١ثَ ََل ٔث آ َیا ٕ
آ َیا ٕ
ت َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ ٧ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس
ت َٓ ُُِ٘ ٠ت ََل َی َِ ٨بغٔی َٔلَ َح ٕس أَ َِ ٪ي ِ َ
َک َٗ ِو َ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط
یس أَ ِخب َ َ ٍ ُظ ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ َو َٟٔ٘ي ُتطُ َوص َُو یَ ُل ُ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
وٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ ٓ ََذ َ َ
ُقة ٔفٔی َِ ٟی َٕ ٠ة ََ َٔ ٛتا ُظ
َقأَب ٔ ِاْل َی َتي ِ ٔن ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
آِ ُس َورة ٔا َِ ٟب َ َ
ََ َ ٩ِ ٣
یلع،ایفسؿےسرفاتیرکےتںیہہکھجمےسانبربشہمےناہکہکںیمےنوغرایکآد یوک(امنزںیم) ینتآںیتیرقآؿیکاکیفںیہ،
وتوکح وسرتنیتآوتیںےسمکہناپح ،ںیمےنوساچہک نیتآتیےسمکہنڑپانھاچےئہ،ایفسؿےنادتسالؽےک  رررپاوبوعسمد
ااصنری ریض اہللہنع ےس رفاتییک ہک ہمقلع ےتہک ےھت ،ںیم اوبوعسمد ریض اہلل ہنع ےساس فتق الم بج ہک فہ تیب اہلل رشفی اک
 راػرک رےہ ےھت ،وت اںوہں ےنایبؿ ایکہک آرضحنت یلص اہللہیلعفملس ےن رفامای ےہہک وجصخش رات ےکفتق وسرت رقبہیک
آرخیدفآںیتیڑپھےلوتاےساکیفںیہ۔
رافی  :یلع،ایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
ےنتکدونںںیمرقآؿرکمیمتخایکاجےئ،اساکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکوجااسنؿآاسینےسڑپھےکسفہڑپےھ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 46

راوی ٣ :وسی ،ابوًوا٧ہِ٣ ،ي ٍہ٣ ،حاہسً ،بساہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ رضی اہلل ً٨ہ

ا٪
وسی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِٔ٣ُ ٩ي َ ٍ َة ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أََ َٜ ِ ٧حىٔی أَبٔی ا َِ ٣زأَ ّة ذ َ
َات َح َشبٕ َٓک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َف ّ
َ ٩ِ ٣ٔ ١ر ُج َٕ ٥َِ ٟ ١ی َلأ ِ َ٨َ ٟا َٔ
اطا َوُ ٥َِ ٟي َٔ ِّت ِع َ٨َ ٟا َّٔ٨َ ٛا ُُ ٨ِ ٣ذ أَ َت ِي َ٨ا ُظ
َی َت ٌَا َص ُس ََ ٨َّ ٛت ُط ٓ ََی ِشأََ ُٟضا ًَ َِ ٩ب ٌَِ ٔ ٠ضا َٓ َت ُ٘و ُ ٢ن ٌِٔ َ ٥اَّ ٟز ُج ُ

ٕ َت ُؼو َُٗ ٦ا َ ٢ک ُ َّ ١یَ ِوٕ ٦
َٓ َ٤َّ ٠ا كَا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ََک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ٘ ٟىٔی بٔطٔ َٓ َٔ٘٠ي ُت ُط بَ ٌِ ُس َٓ َ٘ا َِ َٛ ٢ی َ
ک ًََِ ٠یطٔ ذ َ َ
َ َ
ک َٗا َ٢
آ ٪فٔی کَُ ِّ١ط ِضز ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت أُك ُ
ٔی ٙأَ ِٛث َ َ ٍ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ُق َ
َٗا ََ ٢و َِ ٛی َ
اَقِ ٔا ِِ ُ ٟ
ٕ َت ِدتٔ َُٗ ٥ا َ ٢ک ُ ََِّ ٟ ١ی َٕ ٠ة َٗا َُ ٢ػ ِ ٥فٔی کَُ ِّ١ط ِضز ٕث ََلث ّة َو ِ َ
ک َٗا َ٢
ِِط یَ ِو َ٣ي ِ ٔن َو ُػ ِ ٥یَ ِو ّ٣ا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت أُك ُ
ُػ ِ ٥ثَ ََلثَ َة أَ َّیا ٕ ٦فٔی ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ُُِٗ ٠ت أُك ُ
ٔی ٙأَ ِٛث َ َ ٍ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ٔی ٙأَ ِٛث َ َ ٍ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک َٗا َ ٢أَٓ ٔ ِ
َ
اَقأِ فٔی کَُ ِّ١س ِب ٍٔ ََ ٟیا َّٕ ٣َ ٢ز ّة َٓ َِ ٠ي َتىٔی َٗبُِٔ ٠ت ُر ِخ َؼ َة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
ُػ ِ ٥أٓ َِـ َ ١اٟؼَّ ِوَ ٔ ٦ػ ِو ََ ٦زا ُو َز ٔػ َی َا ٦یَ ِوَ ٕ ٦ؤِٓ َِل َار یَ ِوَ ٕ ٦و ِ َ

َّ
ُق ُُ ُظ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وذ َ
َاک أَنِّی َٛب ٔ ِ ٍ ُت َو َؿ ٌُٔ ُِت َٓک َ َ
ُقأ ُ ًَل َی َب ٌِ ٔف أَصِٔ٠طٔ ُّ
اٟش ِب ٍَ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ُقآ ٔ ٪بٔاَ ٨َّ ٟضارٔ َوأ ٟذی َي ِ َ
اَ ٪ي ِ َ
ٕ ًََِ ٠یطٔ ب ٔ َّ
و ٪أَ َخ َّ
َکاص َٔی َة أَ ِ٪
َي ٌِز ٔ ُؿ ُط ٔ ٩ِ ٣اَ ٨َّ ٟضارٔ َ ٔ ٟیَ ُٜ
اِ ٠ٟی َٔ ١ؤِذَا أَ َرا َز أَ ِ ٪یَ َت َ٘ َّوی أَٓ َ َ
ِِط أَیَّا ّ٣ا َوأَ ِح َصی َو َػ َاِ ٣ٔ ٦ث َُ ٠ضَ َ َّ٩
َار َ ٚأ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یطٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ َو َٗا َ ٢بَ ٌِ ُـ ُض ِ ٥ف ٔی ث َ ََل ٕث َوفٔی َخ ِٕ ٤ص َوأَ ِٛثَ ٍُص ًَُِ ٥ل َی
یَتِ ٍُ َک َط ِیئّا ٓ َ

َس ِب ٍٕ
ومیس ،اوبوعاہن ،ریغمہ ،اجمدہ ،دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ریمے فادل ےن اکی اےھچ اخدناؿ فا ی
وعرتےسریمااکنحرکدایاھت،افرریمےفادلاینپوہبےس(ارثکافاقت)ریمااحؽوپےتھچرےتہےھت،فہوجابدیتیہکفہاکیااھچ
 کیآد یےہ،رگم بجےسںیمآح وہں،ریمےوھچبےنرپدقؾیھبہنراھکافرہنریمےرقبیآےئ،بجاکیرعگ ذگرایگوت
ریمےفادلےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسہیہصقایبؿایک،آپےنرفامایاےسریمےاپسالؤ،انچہچنںیمآپےکاپساجیھب
ایگ ،آپ ےن وپاھچ مت رفزے سک رطح رےتھک وہ ،ںیم ےن اہک لسلسم ،رھپ رفامای رقآؿ سک رطح متخ رکےت وہ ،ںیم اہک رہ رات ،وت
آپ ےنرفامایرہےنیہمںیم نیترفزےراھکرکف،افر اکیامہںیمرقآؿ دیجممتخ ایکرکف،ںیم ےن رعض ایکےھجم اسےسزایدہاطتق
ےہ،آپےنرفامایاکیہتفہںیمنیترفزےرھکایلرکف،ںیمےنرعضایکےھجماسےسیھبزایدہاطتقےہ،ہشیمہدفدؿاراطرایک
رکف افر اکی دؿ رفزہ راھک رکف ،رعض ایک ھجم ںیم اس یھب زایدہ اطتق ےہ ،رفامای ااھچ داؤد ہیلع امالسؾ یک رطح رفزے راھک رکف وج
بسےسا لضےہ،ینعاکیدؿرفزہروھکافراکیدؿاراطررکف،افررقآؿاسترفزںیممتخایکرکف(دبعاہللےتہکںیہ)اکشںیم
وضحر یلص اہلل ہیلع فملس یک رتصخ وظنمر رکاتل ویکں ہک اب ںیم وبڑاھ افر فیعض وہایگ وہں افر ھجم ںیم فیسی اطتق ںیہن ریہ،
ڑباھےپںیما ےنیسکرھگفاےلوکدؿںیماسوتاںہصحرقآؿانسدایرکےتےھتاتہکاساکڑپانھراتںیمآاسؿوہاجےئافربج
تہبزمکفروہاجےتافراطتقاحلصرکاناچےتہوتیئکرفزکترفزہہنرےتھک،رھپامشررکےکاےنترفزےرھکےتیلہکںیہکوکح ابیقہن

رہاجےئ،سجاکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفملس ےکاسےنم ںیمےندہعایک اھت(اامؾاخبری)ےتہک ںیہہکضعبرضحات ےننیت راوتں
افراپچنراوتںںیممتخرقآؿایبؿایکےہ،افرزایدہرفاںیتیاستراوتںیکیہاپح اجیتںیہ۔
رافی  :ومیس،اوبوعاہن،ریغمہ،اجمدہ،دبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
ےنتکدونںںیمرقآؿرکمیمتخایکاجےئ،اساکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکوجااسنؿآاسینےسڑپھےکسفہڑپےھ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 47

راوی  :سٌس ب ٩حٔؽ ،طيبا ،٪یحٌی ٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوس٤٠ہ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا َط ِي َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ٢
لٔی أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ََ ٥ِ ٛت ِ ُ
آَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ا٩ِ ًَ ٪
وسی ًَ َِ ٩ط ِي َب َ
ُق َ
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
ُّ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
َ

َی ِحٌَی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َِ ٣َ ٩ٔ ٤ول َی بَىٔی ُزص َِز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢وأَ ِح ٔشبُىٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ٧ا ٔ ٩ِ ٣أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
َّ
َّ
َّ
َ
َاَقأِ ُظ فٔی َس ِب ٍٕ
ُق َ
اَقِ ٔا ِِ ُ ٟ
آ ٪فٔی َط ِضز ٕ ُُِٗ ٠ت ِنٔ ِّی أ ٔج ُس ُٗ َّو ّة َحًی َٗا ََ ِ ٓ ٢
اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ِ ٥َ ٠
ک
َو ََل َتز ٔ ِز ًَل َی ذََ ٔ ٟ
دعس نب صفح ،ابیشؿ ،ییحی ،دمحم نب دبعارلنمح ،اوبہملس ،رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہللہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ھجم ےس روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکمترقآؿ ینتودتںیممتخرکےتوہ ،ااحسؼ،دیبعاہلل،ابیشؿ،ییحی،دمحمنبدبعارلنمح(ینبزرہہ
اکالغؾ)اوبہملسافرریماہیایخؽےہہکاںوہںےن اہکہکںیمےناوبہملسےسانسہکفہدبعاہللنبرمعفےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہں
ےن ایبؿ ایکہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس ےن رفامایہک رقآؿ اکی امہ ںیم متخ ایک رکف ،ںیم رعض ایک ںیماس ےس زاید اطتق راتھک
وہںافریہینہملوہاتراہ،آرخاکرآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاستدؿںیممتخرکایلرکفافراسےسزایدہہنڑپوھ۔

رافی  :دعسنبصفح،ابیشؿ،ییحی،دمحمنبدبعارلنمح،اوبہملس،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿرشفیڑپےتھفتقرفےناکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿرشفیڑپےتھفتقرفےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 48

راوی  :ػسٗہ ،یحٌی  ،سٔیا ،٪س٠امی ،٪ابزاہیً ،٥بیسہً ،بساہلل (ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ) یحٌی

یس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی َب ٌِ ُف ا َِ ٟحسٔیثٔ ًَ ِ٩
اُ ٩ِ ًَ ٪سََ ِ ٠امی َِٔ ٩ِ ًَ ٪بِ َزاص َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َػ َس َٗ ُة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی٩ِ ًَ ٥
ًَ ِ٤زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َٗا َ ٢لٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اٟـ َهی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
ًَب ٔ َ
یس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َو َب ٌِ ُف ا َِ ٟحسٔیثٔ َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥و ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ِ ٥َ ٠
َ
ک أُِ٧ز ٔ ََٗ ٢ا َِ ٢نِّٔی أَ ِط َتهٔی أَ ِ ٪أَ ِس َُ ٌَ ٤ط
ک َو ًََِ ٠ی َ
َقأ ُ ًََِ ٠ی َ
اَقأ ًَل َ َّی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت أ ِ َ
َ
یسا
ئ َطض ٔ ّ
ک ًَل َی َص ُؤ ََل ٔ
ٕ ِٔذَا ٔجئِ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣کُ ِّ١أ ُ َّٕ ٣ة بٔظَ ضٔی ٕس َو ٔجئِ َ٨ا ب ٔ َ
َُقأِ ُت اَ ٨ِّ ٟشا َئ َحًَّی ِٔذَا بَ َُ ِِ ٠ت َٓ َِ ٜی َ
َُٔ ٩ِ ٣يِ ٍ ٔی َٗا ََ َ ٓ ٢
َٗا َ ٢لٔی َُّ ٛ
َفأَیِ ُت ًَ ِي َِ ٨یطٔ َت ِذرَٔٓا ٔ ٪يٌىی تشٔیحا ٩ً ٪ابیط
ٕ أَ ِو أَ ِٔ ٣ش ِ
ک ََ
دصہق ،ییحی  ،ایفسؿ ،امیلسؿ ،اربامیہ ،دیبعہ ،دبعاہلل (نب وعسمد ریض اہلل ہنع) ییحی ےن اہک ہک دحثی اک ھچک ہصح رمعفنب رمہ ےک
فاےطس ےس ےہ ہک ےھجم یبن یلص اہللہیلع فملس ےن رفامای(دفرسیدنس)دسمد ،ییحی  ،ایفسؿ ،اشمع ،اربامیہ،دیبعہ ،دبعاہلل (نب وعسمد
ریضاہللہنع)ےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنھجمےسرفامایاےدبعاہلل!ےھجمرقآؿ
رشفی انسؤ ،ںیم ےن رع ض ایک ،الھبآپ ھجم ےس ایک ےتنس ںیہآپ یہ رپ وت فہ ااترا ایگ ےہ،آپ ےن وجابدای ہک ےھجم دفرسے ےس
نِم ُک ُأ ش ِتٹ َس
ج ٹ َ
ھ
ْ
ٹ
ِن
ٍ
ئ
ؤ َل ِ
ج
ف
د
ِ
ج ْ ّ ِ م َّ ٍ
َ
ف ِإ َذا ِ ٹ ْ َ
ن َیَل َ ُ
َ
اننس زایدہ دنسپ ےہ ،بت ںیم ےن وسرت اسنء ڑپانھ رشفع یک افر بج ںیم (ف َک ْی َ
َِ

َ
شھِن ًدارپاچنہپوتآپےنھجمےسرفامای،رہھٹاجؤ،ںیمےنداھکیوتآپیکآوھکنںےسآوسنکپٹکپٹرکرگرےہےھت۔
رافی  :دصہق،ییحی،ایفسؿ،امیلسؿ،اربامیہ،دیبعہ،دبعاہلل(نبوعسمدریضاہللہنع)ییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
رقآؿرشفیڑپےتھفتقرفےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 49

راوی ٗ :یص ب ٩حٔؽً ،بساٟواحس ،اً٤ع ،ابزاہیً ،٥بیسہ س٤٠انیً ،بساہلل (ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ)

اٟش٤َِ ٠ان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ
یس َة َّ
َح َّسثَ َ٨ا َٗ ِی ُص بِ َُ ٩ح ِٔ ٕؽ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ِ ٥َ ٠
َ
ک أُِ٧ز ٔ ََٗ ٢ا َِ ٢نِّٔی أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ ِس َُ ٌَ ٤ط
ک َو ًََِ ٠ی َ
َقأ ُ ًََِ ٠ی َ
اَقأ ًَل َ َّی ُُِٗ ٠ت أ ِ َ
َ

َُٔ ٩ِ ٣يِ ٍ ٔی

سیقنبصفح،دبعاولادح،اشمع،اربامیہ،دیبعہاملسین،دبعاہلل(نبوعسمدریضاہللہنع)رفاتیرکےتںیہہکھجمےسروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکےھجمرقآؿانسؤ،ںیمےن رعضایک،الھبںیمآپوکایکانسؤںاگآپیہرپوتفہانزؽوہاےہ،آپےن
رفامایےھجمدفرسےےساننسااھچولعمؾوہاتےہ۔
رافی  :سیقنبصفح،دبعاولادح،اشمع،اربامیہ،دیبعہاملسین،دبعاہلل(نبوعسمدریضاہللہنع)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولوگںوکداھکےن،داینامکےنایرخفےک رررپرقآؿڑپےنھاکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ

ولوگںوکداھکےن،داینامکےنایرخفےک رررپرقآؿڑپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 50

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیا ،٪اً٤ع ،خثی٤ہ ،سویس ب٠ُٔ ٩ہ ،حرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩خ ِی َث ََ ٤ة ًَ ُِ ٩س َویِ ٔس بِ َٔ ٠َ َٔ َُ ٩ة َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َسُ ٌِ ٔ٤ت
آِ اٟزَّ َ٣ا ِٔ َٗ ٪و ُْ ٦ح َسثَا ُئ اَلِ َ ِس َ٨ا ُٔ ٪سٔ ََضا ُئ اَلِ َ ِح ََلَ ٔ ٦ي ُ٘وُٟو ََ ٩ِ ٣ٔ ٪خيِ ٍ ٔ َٗ ِو ٔ٢
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢یأتِ ٔی فٔی ٔ ٔ
ُوِ ٩ِ ٣ٔ ٪اْل ٔ ِس ََل٤َ َٛ ٔ ٦ا یَ ِ٤زُ َُّ ٚ
اٟش ِض ُ ٩ِ ٣ٔ ٥اٟزَّ َّٔ ٣ی ٔة ََل یُ َحاو ٔ ُز ِ ٔ َی٤اُ ُ ٧ض َِ ٥ح َ٨ا ٔج َزص َُِٓ ٥أَیِ َ٤َ ٨ا َٟٔ٘يت ُُ٤وص َُِٓ ٥ا ِٗ ُتُ٠وص َُِٓ ٥إ ٔ َّ٪
ا ِٟبَ ٍٔیَّ ٔة یَ ِ٤زُٗ َ

َٗ ِت َُ ٠ض ِ ٥أَ ِج ْز َ َٗ ٩ِ ٤َ ٔ ٟت َُ ٠ض ِ ٥یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ

دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،اشمع ،ہمیثخ ،وسدی نب ہلفغ ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسوکرفامےت وہےئانسےہہکآرخزامہنںیمونرمعولگ  یکلںولقںےکدیپاوہں ےگ،وجروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکوقؽایبؿ
رکںی ےگ افر فہ دنی ےس اےسیےلکن وہےئ وہں ےگ ےسیج ریت اکشر ےس لکن اجات ےہ ،اؿ اک اامیؿ اؿ ےک ولگں ےس ےچین ہن ارتے اگ،
اہجںفہںیہمتںیلم،اںیہنامرڈاول،ویکںہکامرےنفاولںوکاؿےکامرےناکایقتمےکدؿوثابےلماگ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اشمع،ہمیثخ،وسدینبہلفغ،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
ولوگںوکداھکےن،داینامکےنایرخفےک رررپرقآؿڑپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 51

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،یحٌی ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ٥ب ٩حارث تییم ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت
ابوسٌیس خسری رضی اہلل ً٨ہ

یم ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ

ْخ ُد
بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أََّ٧طُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ی ِ ُ
آََ ٪ل یُ َحاو ٔ ُز
ُق َ
ُق َ
ُق ُُ َ ٪ا ِِ ُ ٟ
ٓ ٔیِ َٗ ٥ِ ُٜو َْ ٦ت ِح ٔ ُ
وَ ٪ػ ََل َتَ ٍَ ٣َ ٥ِ ُٜػ ََلت ٔض ٔ َِ ٥و ٔػ َیا َٔ ٍَ ٣َ ٥ِ ُٜ٣ػ َیا ٔ٣ض ٔ َِ ٥و ًَ َٔ٠٤َ ًَ ٍَ ٣َ ٥ِ ُٜ٠َ ٤ض ٔ َِ ٥و َي ِ َ

وِّ ٩ِ ٣ٔ ٪
ی٤َ َٛ ٩ا َی ِ٤زُ َُّ ٚ
اٟش ِض ُ ٩ِ ٣ٔ ٥اٟزَّ َّٔ ٣ی ٔة َی ُِ ٨وزُ فٔی اِ ٨َّ ٟؼ َََٔ ٓ ١ل یَ َزی َط ِیئّا َویَ ُِ ٨وزُ فٔی ا ِِ ٔ ٟ٘س ٔح ٓ َََل َی َزی َط ِیئّا
اٟس ٔ
َح َ٨ا ٔج َزص َُِ ٥ی ِ٤زُ ُٗ َ
َو َی ُِ ٨وزُ فٔی اٟز ٔ
ِّیع ٓ َََل َی َزی َط ِیئّا َویَ َت ََ ٤اری فٔی ا ُِٔ ٟو ٔٚ
دبعاہللنبوی ف،امکل،ییحینبدیعس ،دمحمنباربامیہنباحرثیمیت،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
رفاتیرکےتںیہہکںیم ےن روسؽاہللیلصاہللہیلعفملس وکرفامےتوہےئانسےہہک مت ںیماکیوقؾ ےلکنیگ ،نج ےکاقمےلبںیم
متا ےنامنزرفزےافردرگیاامعؽوکریقحوھجمسےگ،نکیل فہرقآؿڑپےھیگ،وجاؿےکولگںےسےچینہنارتےاگ،دنیےسفہاےسی
لکناجےئیگ،ےسیجریتاکشرےسلکناجاتےہہکاکشریوکہناکیپؿںیمھچکولعمؾےہافرہنڈڈنیںیمھچکاگلوہاوسحمسوہافرہنیہرپ
رپھچکارثوہا،اہتبلوسافررپھچکہبشاسوہ۔
رافی  :دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب اربامیہ نب احرث یمیت ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبدیعس دخری
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
ولوگںوکداھکےن،داینامکےنایرخفےک رررپرقآؿڑپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 52

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
 ١بٔطٔ کَاَلِ ُ ِتزُ َّج ٔة كَ ٌِ َُ ٤ضا كَی ِّْب َورٔی ُح َضا كَی ِّْب َوا ِِ ٤ُ ٟؤ َّٔ ٩ُ ٣أ ٟذی ََل َي ِ ُ
َٗا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟؤ َّٔ ٩ُ ٣أ ٟذی َي ِ ُ
آ٪
آَ ٪و َي ٌِ َُ ٤
ُق َ
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
َ

 ١ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َّٔٔ ٙأ ٟذی َي ِ ُ
آ ٪کَاٟزَّیِ َحاَ٧ةٔ رٔی ُح َضا كَی ِّْب َوك َ ٌِ َُ ٤ضا ٌُّ ٣ز
 ١بٔطٔ کَاَّ ٟت َِ ٤زة ٔ كَ ٌِ َُ ٤ضا كَی ِّْب َو ََل رٔیحَ ََ ٟضا َو ََ ٣ث ُ
َو َي ٌِ َُ ٤
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
 ١ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َّٔٔ ٙأ ٟذی ََل َي ِ ُ
آ ٪کَا َِ ٟح ِ٨وَ َ٠ةٔ كَ ٌِ َُ ٤ضا ٌُّ ٣ز أَ ِو َخب ٔ ْ
یث َورٔی ُح َضا ٌُّ ٣ز
َو ََ ٣ث ُ
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
دسمد،ییحی،ہبعش،اتقدہ،اسننبامکل،اوبومیسریضاہللہنعرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایوجومنم
رقآؿڑپاتھےہافراسرپلمعرکاتےہفہلثمرتگنسےےکےہ،سجاکجاہااھچےہافروبیھبایھچےہافروجاملسمؿرقآؿںیہن
ڑپاتھ افر لمع رکات ےہ وت فہ وجھکر یک رطح ےہ ہک اس اک جاہ وت ااھچ ےہ ،رگم وب ھچک ںیہن افر اس انمقف یک اثمؽ وج رقآؿ ڑپاتھ ےہ
وخوبشداروھپؽیکرطحےہہکاسیکوبوتایھچےہ،رگمجاہڑکفاےہ،افراسانمقفیکاثمؽوجرقآؿںیہنڑپاتھادنرانئےکلھپ
یکیسےہ،سجاکجاہیھبرباےہافروبیھبرخاب۔
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،اتقدہ،اسننبامکل،اوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دؽےنگلکترقآؿرشفیڑپےنھاکایبؿ...
ابب  :اضفلئرقآؿ
دؽےنگلکترقآؿرشفیڑپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 53

راوی  :ابونٌ٤ا ،٪ح٤از ،ابوً٤زا ٪جونی ج٨سب بً ٩بس اہلل

ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی ًَ ُِ ٩ج َِ ٨س ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
آ٣َ ٪ا ائ ِ َت ََِ ٔ٠ت ُُٗ٠وبَُٓ ٥ِ ُٜإٔذَا ا ِخ َت َِٔ ٠ت ُُِ٘ َٓ ٥و ُ٣وا ًَ ُِ ٨ط
ُق َ
اَقُُا ا ِِ ُ ٟ
َِ
اوبامعنؿ ،امحد ،اوبرمعاؿ وجین دنجب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک
بجکتاہمترادؽاگلرےہرقآؿڑپےتھروہافربجدؽااچنوہاجےئوتہنڑپوھ۔

رافی  :اوبامعنؿ،امحد،اوبرمعاؿوجیندنجبنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ
دؽےنگلکترقآؿرشفیڑپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 54

راوی ٤ً :زوبً ٩لیً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،سَل ٦ب ٩ابی ٣لیٍ ،ابوً٤زا ٪جونی ،حرضت ج٨سب

ٔی َح َّسثَ َ٨ا َس ََّل ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ُٔ ٣ل ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی ًَ ُِ ٩ج َِ ٨س ٕب َٗا َ٢
یٍ ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
َّ
َّ
آ٣َ ٪ا ائ ِ َت ََِ ٔ٠ت ًََِ ٠یطٔ ُُٗ٠وبَُٓ ٥ِ ُٜإٔذَا ا ِخ َت َِٔ ٠ت ُُِ٘ َٓ ٥و ُ٣وا ًَ ُِ ٨ط َتا َب ٌَ ُط ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُ٩
ُق َ
اَقُُا ا ِِ ُ ٟ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ِ ٥َ ٠

اَ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت
اَ ٪و ٥َِ ٟیَ ِزٓ ٌَِطُ َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوأَبَا َُ ٪و َٗا ََ ٨ِ ُُ ٢س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
ًُب َ ِی ٕس َو َسٌٔی ُس بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َٗ ِو َُ ٟط َو ُج َِ ٨س ْب أَ َػ ُّح َوأَ ِٛثَ ٍُ
ُج َِ ٨س ّبا َٗ ِو َُ ٟط َو َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ

رمعفنبیلع،دبعارلنمحنبدہمی،السؾنبایبعیطم،اوبرمعاؿوجین،رضحتدنجبےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکبجکتاہمترادؽاگلرےہرقآؿڑپےتھروہافربجدؽااچنوہاجےئہنڑپوھ،السؾیبایبعیطمیکاحرثنبدیبعافر
دیعس نب زدی ےن اتمتعب یک ےہ وجاوبرمعاؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ہی ابت دنجب ےس ینس ےہ ینع آپ یلص اہلل ہیلع
فملس اک وقؽ ںیہن ےہ ،انب وعؿ ےتہک ںیہ اوبرمعاؿ ےس رفاتی ےہ وج دبعاہلل نب اصتم ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اس وقؽ وک فہ
رضحترمعریضاہللہنعاکوقؽایبؿرکےتںیہ،رگمدنجبیکرفاتیدرتسفحیحصےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمحنبدہمی،السؾنبایبعیطم،اوبرمعاؿوجین،رضحتدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اضفلئرقآؿ

دؽےنگلکترقآؿرشفیڑپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 55

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک ب٣ ٩یَّسہً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

َّس َة ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟزَّا ٔ ٢بِ َٔ ٩سب ِ َ ٍ َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤ر ُج َّل
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
ُقأ ُ آیَ ّة َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠خ ََٔلٓ ََضا َٓأ َ َخ ِذ ُت ب ٔ َی ٔسظ َٔٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت بٔطٔ ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
َي ِ َ
ُ
اِ َٗ ٪ب َ ٥ِ ُٜ٠ا ِخ َت َُٔ ٠وا َٓأُصُِٜٔ٠وا
َاَقأَا أَ ِٛبَ ٍُ ًِٔٔ ٠یم َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٩ِ ٣َ ٪ک َ َ
ٔ َلِک٤َ ٛا ُِ ٣ح ٔش َْ ِ ٓ ٩
امیلسؿنب جب ،ہبعش،دبعاکلملنبرسیمہ،دبعاہللنب وعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےناکی صخشوکاکیآتی
ڑپےتھوہےئانسسجوک ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےساسرطحںیہنانساھتوتںیماہھتڑکپرکاسوکیبنیلصاہللہیلعفملس
ےکاپسےلایگ،آپےنرفامایہکمتدفونںرقآؿااھچ(درتس)ڑپےتھوہ،ہبعشےتہکںیہریمااغ بلامگؿےہہکآپےنرفامایوج
ولگمتےسےلہپےھتفہاالتخػ(یہ)یکفہجےسالہکوہےئگ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،دبعاکلملنبرسیمہ،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحیکرتبیغاکایبؿ،ویکںہکرفامؿالہٰیےہافنکحوااماطبمکلنمااسنلئ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحیکرتبیغاکایبؿ،ویکںہکرفامؿالہٰیےہافنکحوااماطبمکلنمااسنلئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 56

راوی  :سٌیس ب ٩ابو٣زی٣ ،٥ح٤س ب ٩جٌَف ،ح٤یس ب ٩ابوح٤یس كوی ،١ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ٣زِ َی َ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩أَبٔی حُ َِ ٤ی ٕس َّ
 ١أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی
اٟلؤی ُ
اہللُ ًَ ِ٨طُ َي ُ٘و َُ ٢جا َئ ث َ ََلثَ ُة َرص ِٕم ِلٔ َی ب ُ ُیو ٔ
ؤَ ً ٩ِ ًَ ٪با َزة ٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ت أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِشأََ ُٟ
َ
َّ
َّ
َّ
َُف َُ ٟط َ٣ا َت َ٘ َّس ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ذِ٧بٔطٔ
َو َس٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا أ ُ ِخبٔ ٍُوا َٛأُ َّ ٧ض َِ ٥ت َ٘ا ُّٟوصَا َٓ َ٘اُٟوا َوأَیِ َِ َ ٧ ٩ح ُ ٩ِ ٣ٔ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ َٗ ٥َ ٠س ُ ٔ َ
َ
ِ َٗا َ ٢أَ َح ُسص ُِ ٥أَ َّ٣ا أََ٧ا َٓإٔنِّی أ ُ َػل ِّی َّ
آِ أََ٧ا أَ ُػ ُوَّ ٦
آِ أََ٧ا أَ ًِ َتز ٔ ُ ٢اَ ٨ِّ ٟشا َئ
ِِط َو َٗا َُ َ ٢
اِ ٠ٟی َ ١أَبَ ّسا َو َٗا َُ َ ٢
اٟسص َِز َو ََل أُٓ ٔ ُ
َو َ٣ا َتأ َّ َ
ی٠ِ ُٗ ٩ت َُِ َٛ ٥ذا َو ََ ٛذا أَ َ٣ا َواہللٔ ِنِّٔی ََلَ ِخظَ ا ُ٥ِ ٛ
ٓ َََل أَ َتزَ َّو ُد أَبَ ّسا َٓ َحا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ِٟٔ ٥َ ٠یض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَْمُتْن َّأ ٟذ َ
ِِط َوأ ُ َػل ِّی َوأَ ِر ُٗ ُس َوأَ َتزَ َّو ُد اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٓ َََ ٩ِ ٤رُٔ َب ًَ ُِ ٩س ًَّٔ٨ی ََِٓ ٠ی َص ٔ٣ىِّی
ِهَّلِل َوأَ ِت َ٘ا ُُ َٟ ٥ِ ٛط َل ٜٔىِّی أَ ُػ ُوَ ٦وأُٓ ٔ ُ

دیعسنباوبرممی،دمحمنبرفعج،دیمحنباوبدیمح رلی،اسننبامکلریضاہللہنعرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےکرھگںیمنیتآد یآپیکابعدتاکاحؽوپےنھچآےئ،بجاؿےسایبؿایکایگوتاںوہںےنآپیکابعدتتہبمکایخؽرکےت
وہےئ اہک ہک مہ آپ یک رباربی سک رطح رکےتکس ںیہ ،آپ ےک وت اےلگ ےلھچپ انگہ بس اعمػ وہےئگ ںیہ ،اکی ےن اہک ںیم رات
رھبامنزڑپاھرکفںاگ،دفرسے ےن اہکںیم ہشیمہرفزہ روھکںاگ،رسیتے ےن اہک ںیم اکنحںیہنرکفں اگافروعرت ےسہشیمہاگل
روہں اگ ،اس ےک دعب روسؽ ا ہلل یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک اپس رشتفی الےئ افر رفامای ایک مت ولوگں ےن ویں ویں اہک ےہ؟ اہلل یک
مسق!ںیماہللاعت یےساہمتریہبةسنتہبزایدہڈرےنفاالافروخػاھکےنفاالوہں،رھپرفزہراتھکوہںافراراطریھبرکاتوہں،
امنزڑپاتھوہںافروساتیھبوہں،افراسھتاسھتوعروتںےساکنحیھبرکاتوہں،ایدروھکوجریمیتنسےسرفرگداینرکےاگ،فہ
ریمےرطےقیرپںیہن۔
رافی  :دیعسنباوبرممی،دمحمنبرفعج،دیمحنباوبدیمح رلی،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ

اکنحیکرتبیغاکایبؿ،ویکںہکرفامؿالہٰیےہافنکحوااماطبمکلنمااسنلئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 57

راوی ً :لی ،حشا ٪ب ٩ابزاہی ،٥یو٧ص ب ٩یزیس ،زہزی

رع َوةُ أََّ٧طُ َسأ َ ًََ ٢ائٔظَ َة ًَ ِِ َٗ ٩ؤٟطٔ َت ٌَال َی
ا ٪بِ َِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َسَ ٍَ ٔ٤ح َّش َ
یس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
ئ َِ ٣ثى َی َوث ُ ََل َث َو ُربَا ََ َٓإ ٔ ِ ٪خٔ ِٔت ُِ ٥أَ ََّل َت ٌِ ٔسُٟوا
اب َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َوِ ٔ ِ ٪خٔ ِٔت ُِ ٥أَ ََّل ُت ِ٘ ٔش ُلوا فٔی ا َِ ٟي َتامَی َٓاُ ٜٔ ِ ٧حوا َ٣ا ك َ َ

ک أَ ِزنَی أَ ََّل َت ٌُوُٟوا َٗاَِ ٟت َیا ابِ َ ٩أ ُ ِخًٔی ا َِ ٟيت َٔیُ ٤ة َتُٜو ُ ٪ف ٔی َح ِحز ٔ َؤٟی َِّضا َٓي َ ِ ٍُ َُب فٔی َ٣اَ ٔ ٟضا
ٓ ََواح َٔس ّة أَ ِو َ٣ا َِ َٜ٠َ ٣ت أَیِ َ٤ا ٥ِ ُُٜ٧ذََ ٔ ٟ
َو َج َ٤اَ ٔ ٟضا یُزٔی ُس أَ ِ ٪یَ َتزَ َّو َج َضا ب ٔأ َ ِزنَی ُٔ ٩ِ ٣س َّ٨ةٔ َػ َساٗ ٔ َضا َُٓ ُ٨ضوا أَ َِ ٪ی ُِ ٜٔ ٨حوصََُّ ٔ ِ َّ٩ل أَ ُِ ٪ي ِ٘ ٔش ُلوا َُ ٟضُ َٓ َّ٩یُ٠ٔ٤ِٜوا اٟؼَّ َس َاَ ٚوأ ُ ٔ٣زُوا
ئ
بٔٔ٨کَا ٔح َ ٩ِ ٣س َٔواصُ ٩ِ ٣ٔ َّ٩اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
یلع،اسحؿنباربامیہ،ویسن نبسیدی،زرہیےتہکںیہھجمےسرعفہےنایبؿایکہکںیم ےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعےس( َف ِإ ْؿ
َُک
ال ََم َف ْنک
خِف ُْت ْم َأ َّلتُ ْق
ِ
ِ
س
ْ
ح
ؼ
َ
ُ
نِمالنّ ِ َشائِاخل) یک ریسفتدرای ت یک وتاںوہں ےنوجاب ںیمرفامایاھب!ےج! وکح میتی ڑلیک
بل ْم ْ
ط
م
ا
ُو
ف
ا
و
ِ
َ
ََ َ
وجف یےکاپسوہ(ارگ)اساکامؽافرامجؽااھچولعمؾوہافرفہہیاچےہہکںیماسڑلیکےسوھتڑیرمقںیموخداکنحرکولںوتونس!
اسےلئسمںیمایسےئلاہللاعتٰیلےنعنمرکدایےہافرآتیذموکرہںیمرفامایہکارگمتااصنػرکوکسوتاؿےساکنحرکولافراؿاکوپرا
وپرارہمرقمررکف،فرہناؿڑلویکںےکالعفہاہجںمتاچوہاکنحرکول۔
رافی  :یلع،اسحؿنباربامیہ،ویسننبسیدی،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامؿہکاشدییکوقترےنھکرپاکنحرکولسجاکبلطمہی...
ابب  :اکنحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامؿہکاشدییکوقترےنھکرپاکنحرکولسجاکبلطمہیےہسجیسکںیمامجعیکاطتقوہفہاکنحرکےلویکںہکاگنہوک(رپاح وعرتوکدےنھکی

ےس)اچینرکداتیےہافر جاؾےسناچاتےہ،سجوکاکنحیکاحتجہنوہاےساکنحرضفریںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 58

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ،اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َِ ًَ ٍَ ٣ب ٔس اہللٔ َٓ ََ ٔ ٘٠ی ُط ًُ ِث َ٤ا ُ٪
ُکا
َک یَا أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤فٔی أَ ُِ٧ ٪زَ ِّو َج َ
ک َحا َج ّة َٓ َدََ ٠وا َٓ َ٘ا َِ ًُ ٢ث َ٤ا َُ ٪ص َِ ٟ ١
بٔٔ٤ىّی َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٪َّ ٔ ِ ٩ٔ ٤لٔی َِِٔ ٟی َ
ک بٔ ِ ّ

ِّ
َک َک َ٣ا َُ ٨ِ ٛت َت ٌِ َض ُس َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی ًَ ِب ُس اہللٔ أَ َِِ ٟ ٪ی َص َُ ٟط َحا َج ْة ِلٔ َی َص َذا أَ َط َار ِلٔ َ َّی َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة َٓاَ ِ ٧ت َض ِی ُت َِِٔ ٟیطٔ َوص َُو َي ُ٘و ُ٢
تُ َذ ُ
رش َّ
اس َت َلا ََ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا َِ ٟبائ َ َة َٓ َِ ٠ي َتزَ َّو ِد
اٟظ َب ٔ
أَ َ٣ا َٟئ ٔ َِِ ٠ُٗ ٩ت ذََ ٔ ٟ
اب َِ ٩ِ ٣
ک َِ َ٘ ٟس َٗا َ٨َ َٟ ٢ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ََ َ ٌِ ٣

َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ي ِش َت ٔل ٍِ ٓ ٌَََِ ٠یطٔ بٔاٟؼَّ ِوَٓ ٔ ٦إُٔ َّ ٧ط َٟطُ و ٔ َجائْ

رمع نب صفح ،اشمع ،اربامیہ ،ہمقلع رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم دبعاہلل ےک اپس اھت ہک اؿ ےس ینم ںیم رضحت نامثؿ ریض اہلل ہنع
ےلمافروبےلاےاوبدبعارلنمح!ےھجمآپےساکیرضفریاکؾےہافرفہدفونں اکیدحیلعہہگجرپےلچےئگ،رضحتنامثؿریض
اہلل ہنع ےن اہک اے اوبدبعارلنمح! ایک آپ اک دؽ اچاتہ ےہ ہک ںیم اکی ونکاری وعرت ےس آپ اک اکنح رکدفں ،وج زامہن ذگہتشیک
آرزفںیئآپوکایددالدے ،دبعاہلل(نبوعسمدریضاہللہنع)ےنبجداھکیہک رضحتنامثؿوکزجباس(روشرہ) ےکافرھچکاکؾ
ںیہنوتےھجمااشرہایکافررفامایہمقلعںیماؿےکاپساچنہپافرفہ(وجبابرضحتنامثؿریضاہللہنع)د ہرےہےھتہکےینس!ارگآپ
ہیرفامےتںیہوتمہےسیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایےہہکاےونوجاونںیکامجتع!متںیمےسوجاکنحیکاطتقرےھکفہاشدی
رکےلافرسجںیماطتقہنوہفہرفزےرےھک،رفزہاسوکیصخرکداتیےہ(وہشتمکرکداتیےہ)۔
رافی  :رمعنبصفح،اشمع،اربامیہ،ہمقلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشدییکاطتقہنوہےنرپرفزہرےنھکاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ

اشدییکاطتقہنوہےنرپرفزہرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 59

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ بُ ٩یاث ،اً٤ع٤ً ،ارہً ،بساٟزح٩٤

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
یس َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ ََ ٤ارةُ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ََ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٍَ ٣ة َواَلِ َ ِس َوز ٔ ًَل َی ًَ ِب ٔس اہللٔ َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ ُ٨َّ ٛا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط َبابّا َلَ َ٧حٔ ُس َط ِیئّا َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا
رش َّ
َِف ٔد
اب َ ٩ِ ٣ا ِس َت َلا ََ ا َِ ٟبائ َ َة َٓ َِ ٠ي َتزَ َّو ِد َٓإُٔ َّ ٧ط أَُ َُّف َِ ٠ٟٔب َ ٔ
اٟظ َب ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ََ َ ٌِ ٣
ْص َوأَ ِح َؼ ُِ َ ٠ٟٔ ٩

َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ي ِش َت ٔل ٍِ ٓ ٌَََِ ٠یطٔ بٔاٟؼَّ ِوَٓ ٔ ٦إُٔ َّ ٧ط َُ ٟط و ٔ َجائْ

رمعنبصفحنبایغث،اشمع،امعرہ،دبعارلنمحرفاتیرکےتںیہہکںیمہمقلعافراوسدےکاسھتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
ےک اپس ایگ وت اںوہں ےن رفامای مہ سج زامہن ںیم وجاؿ ےھت افر مہ وک ھچک رسیم ہن اھت وت مہ ےس اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس
ےنرفامای اےونوجاونںےکرگفہ!وجوکح اکنحیکاطتقراتھکوہفہاکنحرکےلویکںہکاکنحرپاح وعرتوکدےنھکیےساگنہوکاچینرک
داتیےہافر جاؾاکریےسناچاتےہ،اہتبلسجںیموقتہنوہوتفہرفزہرےھکویکںہکرفزہرےنھکےسوہشتمکوہاجیتےہ۔
رافی  :رمعنبصفحنبایغث،اشمع،امعرہ،دبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامؿہکاشدییکوقترےنھکرپاکنحرکولسجاکبلطمہی...
ابب  :اکنحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامؿہکاشدییکوقترےنھکرپاکنحرکولسجاکبلطمہیےہسجیسکںیمامجعیکاطتقوہفہاکنحرکےلویکںہکاگنہوک(رپاح وعرتوکدےنھکی
ےس)اچینرکداتیےہافر جاؾےسناچاتےہ،سجوکاکنحیکاحتجہنوہاےساکنحرضفریںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 60

٣وسی ،ہظا ،٦اب ٩یوسٕ ،اب ٩جزیخً ،لاء
راوی  :ابزاہی ٥بٰ ٩

ض
رضَ٧ا َ ٍَ ٣ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ أَ َّ ٪ابِ َُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َ ٍص َُِٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ َلائْ َٗا ََ ٢ح َ ِ
ض َص ٔذظ ٔ َز ِو َج ُة أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔذَا َرٓ ٌَِت َُِ ٥ن ٌِظَ َضا ٓ َََل تُزَ ًِز ٔ ًُو َصا َو ََل
ٔج ََ ٨از َة َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة بٔ َ ٔ
َّس َٖ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
اَ ٪ي ِ٘ ٔش َُ ٔ ٟ ٥ث َ٤ا َٕ ٪و ََل َي ِ٘ ٔش َُ ٔ ٟ ٥واح َٔسة ٕ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تٔ ِش ٍْ ک َ َ
تُزَ ِٟزُٟٔو َصا َو ِارُٓ ُ٘وا َٓإَّٔ٧طُ ک َ َ

اربامیہنبومیس،اشہؾ،انبوی ف،انبرججی،اطعءےتہکںیہہکںیمانبابعسریضاہللہنعےکرمہاہ(اقمؾ)رسػںیمرضحت
ومیمہنریضاہللاہنعےکانجزےےکاسھتاجراہاھتوتانبابعسریضاہللہنعےناہکہی روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکزفہجںیہاؿ
ےک انجزے وک ااھٹ رک زایدہ  جتک ہن دف افر آہتسہ آہتسہ ولچ ،وبتق رتلح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ون ویبایں ںیھت ،آھٹ یک
آپےنابرایںرقمررکریھکںیھت(نجںیمومیمہنریضاہللاہنعاشلمںیھت)افراکیویبییکابری ہنیھت(فہرضحتوسدہریض
اہللاہنعںیھتافرفہوبڑیھوہںیئگںیھت)
رافی  :اربامیہنبومٰیس،اشہؾ،انبوی ف،انبرججی،اطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامؿہکاشدییکوقترےنھکرپاکنحرکولسجاکبلطمہیےہسجیسکںیمامجعیکاطتقوہفہاکنحرکےلویکںہکاگنہوک(رپاح وعرتوکدےنھکی
ےس)اچینرکداتیےہافر جاؾےسناچاتےہ،سجوکاکنحیکاحتجہنوہاےساکنحرضفریںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 61

راوی ٣ :شسز ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازہ ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة
اَ ٪ی ُل ُ
وٖ ًَل َی ن َٔشائٔطٔ فٔی َِ ٟی َٕ ٠ة َواح َٔسة ٕ َو َُ ٟط تٔ ِش ٍُ ن ِٔش َوة ٕو َٗا َ ٢لٔی َخٔ٠ی َٔ ُة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
کَ َ

أَ َّ ٪أَ َن ّشا َح َّسثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دسمد ،سیدی نب زرعی ،دیعس ،اتقدہ ،اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اینپ امتؾ ویبویں ےک اپس رات ںیم
دفرہ رفامےت ےھت افر آپ یک ون ویبایں ںیھت( ،اخبری ےتہک ںیہ) ھجم ےس ہفیلخ ےن (وج ریما خیش ےہ) اہک مہ ےس سیدی نب زرعی ےن
ربفاتی دیعس ،اںوہں ےن ربفاتی اتقدہ ،اںوہں ےن ربفاتی اسن ریض اہلل ہنع ہی دحثی ایبؿ یک ،وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےسرفاتییکیئگےہ۔
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامؿہکاشدییکوقترےنھکرپاکنحرکولسجاکبلطمہیےہسجیسکںیمامجعیکاطتقوہفہاکنحرکےلویکںہکاگنہوک(رپاح وعرتوکدےنھکی
ےس)اچینرکداتیےہافر جاؾےسناچاتےہ،سجوکاکنحیکاحتجہنوہاےساکنحرضفریںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 62

راوی ً :لی ب ٩ح ٥ٜانؼاری ،ابوًوا٧ہ ،رٗبہ ،ك٠حہ یامی ،سٌیس ب ٩جبي ٍ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜاَلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٩ر َٗ َب َة ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة ا َِ ٟیام ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی ابِ ُ٩
ض َص َِ ١تزَ َّو ِج َت ُُِٗ ٠ت ََل َٗا ََ َٓ ٢تزَ َّو ِد َٓإ ٔ ََّ ٪خي ِ َ ٍ َص ٔذظ ٔاَلِ ُ َّٔ ٣ة أَ ِٛثَ ٍُصَا ن َٔش ّ
ائ
ًَبَّا ٕ
یلع نب مکح ااصنری ،اوبوعاہن ،رہبق ،ہحلط ای ی ،دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن وپاھچ ہک
اہمتریاشدیوہیئگ(ایںیہن)ںیمےنوجابدایںیہن،وتاںوہںےنرفامایاکنحرکولویکںہکاساتماکرتہبنیصخشفہےہسجیک
ویبایںزایدہوہں۔
رافی  :یلعنبمکحااصنری،اوبوعاہن،رہبق،ہحلطای ی،دیعسنبریبجریضاہللہنع

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

سجیسکےنوعرتےکاکنحےکےئلاییسکافراکؾےکےئلرجہتیک،اسوکاسیکتینےک...
ابب  :اکنحاکایبؿ
سجیسکےنوعرتےکاکنحےکےئلاییسکافراکؾےکےئلرجہتیک،اسوکاسیکتینےکاطمقبوثابےلماگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 63

راوی  :یحٌی بٗ ٩زًہ٣ ،اٟک ،یحٌی ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ٥ب ٩حارث٤٘٠ً ،ہ ب ٩وٗاؾ ،حرضت ً٤ز ب ٩خلاب

ک ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ َٔ ٩و َّٗاؾٕ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
 ١بٔاَّ ٨ِّ ٟی ٔة َؤِ٤َ َّ ٧ا َٔل ِ٣ز ٔ ٕئ َ٣ا َ َ ٧وی ٓ ََ ٩ِ ٤کَاِ َ ٧ت
ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ُِ ٤َ ٌَ ٟ
صٔ ِح َزتُ ُط ِلٔ َی اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َٓض ٔ ِح َزتُ ُط ِلٔ َی اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ ٩ِ ٣کَاِ َ ٧ت صٔ ِح َزتُ ُط ِلٔ َی زَُ ِ ٧یا ي ُٔؼيبُ َضا أَ ِو ا َِ ٣زأَة ٕ
َی ُِ ٜٔ ٨ح َضا َٓض ٔ ِح َزتُ ُط ِلٔ َی َ٣ا َصا َج َز َِِٔ ٟیطٔ
ییحی نبزقہع ،امکل،ییحینبدیعس،دمحمنباربامیہنباحرث،ہمقلعنبفاقص،رضحترمعنباطخبےتہکںیہ ہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےن رفامای رہ لمع تین رپ وموقػ ےہ ،ااسنؿ وک اس یک تین ےک اطمقب یہ اتلم ےہ ،وت سج یک رجہت اہلل اعت ی افر اس ےک
روسؽیکراضدنمیےک ےئلوہیگ،وتاسیکرجہتراضدنمیدخافروسؽوہیگافرسجیکرجہتدایناحلصرکےناییسکوعرت
ےساکنحرکےنےکےئلوہیگ،وتاسیکرجہتاکدبہلفیہےہ،سجےکےئلاسےنرجہتیک۔
رافی  :ییحینبزقہع،امکل،ییحینبدیعس،دمحمنباربامیہنباحرث،ہمقلعنبفاقص،رضحترمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دگنتتساملسمؿوجرقآؿرکمیاجاتنوہاساکاکنحرکادےنیاکایبؿ،اسںیملہسیکرف...

ابب  :اکنحاکایبؿ
دگنتتساملسمؿوجرقآؿرکمیاجاتنوہاساکاکنحرکادےنیاکایبؿ،اسںیملہسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 64

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی  ،اس٤اًیٗ ،١یص ،اب٣ ٩شٌوز

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َٗ ِی ْص ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ک
َن ِِزُو َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص َ٨َ ٟا ن َٔشائْ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ََل َن ِش َت ِد ٔصی َٓ ََ ٨ضاَ٧ا ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ

دمحم نب ینثم ،ییحی  ،اامسلیع ،سیق ،انب وعسمد رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ اہجد رکےت ےھت ،اس
فتقامہریویبایںہنںیھت،وتمہےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسایکآپااجزتدےتیںیہہکمہیصخوہاجںیئ،وتآپ
ےناسےسںیمہعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،اامسلیع،سیق،انبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دگنتتساملسمؿوجرقآؿرکمیاجاتنوہاساکاکنحرکادےنیاکایبؿ،اسںیملہسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 65

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیا ،٪ح٤یس كوی ،١ا٧ص ب٣ ٩اٟک ٛہتے ہیں ٛہ ًبساٟزح ٩٤بً ٩وٖ

ا ٩ِ ًَ ٪حُ َِ ٤ی ٕس َّ
اٟلؤی َٔٗ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢س َِٔ ًَ ٦ب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َٓآخَی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َُ ٨ط َوبَي ِ َن َس ٌِ ٔس بِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی َوً ٔ َِ ٨س اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی ا َِ ٣زأَ َتا َٔ ٌََ ٓ ٪ز َق ًََِ ٠یطٔ أَ ِ٪

َ
اٟش َ
َفبٔحَ َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣أَٗ ٔ ٕم َو َط ِیئّا
یُ َٔ ٨
ک َو َ٣اَ ٔ ٟ
ک فٔی أَصَِ ٔ ٠
اػ َٔ ُط أَصِ َُ ٠ط َو َ٣ا َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢بَ َار َک اہللُ ََ ٟ
اٟشو َٔٓ ٚأتَی ُّ
ک ُز ُّٟونٔی ًَل َی ُّ
وَ َ ٚ
َفة ٕ َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ض َی َِ ٥یا ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا ََ ٢تزَ َّو ِج ُت
َفآ ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس أَیَّاَ ٕ ٦و ًََِ ٠یطٔ َو َ ْ
ْض ُٔ ٩ِ ٣ػ ِ َ
َٔ ٩ِ ٣س َِ َ ٩ٕ ٤

أَ ِن َؼارٔیَّ ّة َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ُس ِ٘ َت َِِٔ ٟی َضا َٗا ََ ٢و ِز ََ َ ٧ ٪واة ٕ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َٗا َ ٢أَ ِوَ ٥ِ ٔ ٟوَِ ٟو بٔظَ اة ٕ

دمحمنبریثک،ایفسؿ،دیمح  رلی ،اسننب امکل ےتہکںیہہک دبعارلنمحنبوعػودہنیرشتفیالےئ وتروسؽاہلل یلصاہللہیلعفملس
ےندبعارلنمحافردعسنبرعیبااصنریںیماھبح اچرہرکادای،دعسااصنرییکدفویبایںںیھت،دعسےندبعارلنمحےساہکہکریمی
ویبایں افر امؽ بس ںیم ےس آداھ آپ ےل ںیل ،اںوہں ےن وجاب دای ہک اہلل مت وک اہمترا امؽ زایدہ رکے افر ویبایں شابرک وہں،
ےھجمابزاراتبدف،انچہچنابزارںیماجرکرینپافررفنغیکاجترتےسعفناحلصایک،دنچدونںےکدعبآرضحنتیلصاہللہیلعفملس ےن
اؿےکڑپکفںرپزردیدھکیرکرکرفامای،اےدبعارلنمح!ہیایکابتےہ،اںوہںےنوجابدایہکںیمےناکیااصنریوعرتےس
اکنح رکایل ےہ  ،آپ ےن رفامای ےنتک رہم رپ ،رعض ایک (رقتةی) اچروتہل وسان ،اس رپ آپ ےن رفامای فہمیل یھب رکف ارگہچ اکی رکبی یہ
وہ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،دیمح رلی،اسننبامکلےتہکںیہہکدبعارلنمحنبوعػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دگنتتساملسمؿوجرقآؿرکمیاجاتنوہاساکاکنحرکادےنیاکایبؿ،اسںیملہسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 66

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،سٌس ب ٩وٗاؾ

ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟش َّی ٔب َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ٌِ َس بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب َسَ ٍَ ٔ٤سٌ َ
ا ٪بِ ٔ٣َ ٩وِ ٌُو ٕ ٪اٟتَّب َ ُّت ََ ١وَِ ٟو أَذ ٔ َُ َٟ ٪ط ََل ِخ َت َؼ ِي َ٨ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو
أَبٔی َو َّٗاؾٕ َي ُ٘و َُ ٢ر َّز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ًُ ِث ََ ٤
ک
ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤س ٌِ َس بِ َ ٩أَب ٔی َو َّٗاؾٕ َي ُ٘و ُِ َ٘ َٟ ٢س َر َّز ذََ ٔ ٟ

ا ٪بِ ٔ٣َ ٩وِ ٌُو َٕ ٪وَِ ٟو أَ َج َاز َُ ٟط اٟتَّب َ ُّت َََ ١ل ِخ َت َؼ ِي َ٨ا
َي ٌِىٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ًُ ِث ََ ٤
ادمح نب ویسن ،اربامیہ نب دعس ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،دعس نب فاقص ےتہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن نامثؿ نب
وعظمؿوکعنمرفامدای اھتافر ارگآپاںیہنیصخوہےنیک ااجزترمتمحرفامےتوت مہیصخوہاجےت(،افر یھبکاکنح اکوسےتچ یھب
ںیہن)(دفرسیدنس)اوباامیلؿ ،بیعش،زرہی،دیعسنببیسم ،دعس نبفاقص ےس رفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلع
فملسےننامث ؿنبوعظمؿوک رتکاکنحےسعنمرفامدایاھت ،ارگآپاںیہناکنحہنرکےنیکااجزتدےدےتیوتمہ یصخوہاجےت
(افریھبکاکنحاکوسےتچیھبہن)
رافی  :ادمحنبویسن،اربامیہنبدعس،انباہشب،دیعسنببیسم،دعسنبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دگنتتساملسمؿوجرقآؿرکمیاجاتنوہاساکاکنحرکادےنیاکایبؿ،اسںیملہسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 67

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،جزیز ،اس٤اًیٗ ،١یص ٛہتے ہیں ًبساہلل (ب٣ ٩شٌوزرضی اہلل ً٨ہ)

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ ُ٨َّ ٛا َن ِِزُو ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ک ث ُ ََّ ٥ر َّخ َؽ َ٨َ ٟا أَ ِٜٔ٨ِ َ ٧ ٪حَ ا ِِ ٤ٟزأَ َة ب ٔ َّ
َقأَ ًَ َِ ٠ي َ٨ا یَا
اٟث ِو ٔب ث ُ َََّ ٥
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَِ ٟی َص َ٨َ ٟا َط ِی ْئ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا أَ ََل َن ِش َت ِد ٔصی َٓ ََ ٨ضاَ٧ا ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
َ
ی ٩آ َُ٨٣وا ََل تُ َ ِّ
َح ُ٣وا كَي َِّبا ٔ
یَ ٩و َٗا َ ٢أَ ِػ َب ُّ أَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ ُ٩
ت َ٣ا أَ َح َّ ١اہللُ َلَ ٥ِ ُٜو ََل َت ٌِ َت ُسوا ِ ٔ َّ ٪اہللَ ََل یُ ٔح ُّب ا َِ ٌِ ٤ُ ٟت ٔس َ
أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َُ ٠ِ ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی َر ُج ْ١
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َوصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ک ٓ ََشَ َٜت ًَىِّی ث ُ َّ٥
اب َوأََ٧ا أَ َخ ُ
اٖ ًَل َی َن ِٔ ٔسی ا َِ ٨َ ٌَ ٟت َو ََل أَ ٔج ُس َ٣ا أَ َتزَ َّو ُد بٔطٔ اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٓ ََشَ َٜت ًَىِّی ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
َط ٌّ
ک َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة َج َّ
ٕ ا ِ ٥ُ ٠َ َ٘ ٟب ٔ َ٤ا أََ ِ ٧ت ََل ٕٚ
ک ٓ ََش ََ ٜت ًَىِّی ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ُُِٗ ٠ت ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ

ک أَ ِو ذ َِر
َٓا ِخ َت ٔؽ ًَل َی ذََ ٔ ٟ
ہبیتقنبدیعس،رجری،اامسلیع،سیقےتہکںیہدبعاہلل(نبوعسمدریضاہللہنع)ےتہکںیہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھت
اہجد رکےت ےھت ،وچہکن امہرےاپس ھچک ہن اھت،اس ےئل مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل!ایک مہیصخ ہن وہاجںیئ ،وت آپ ےن ںیمہاس
لعف ےس عنم رفامای رھپ ںیمہ اکی ڑپکے ےک وعض وعرت ےس اکنح یک ااجزت دے دی ،رھپ آپ ےن مہ رپہی آتی ڑپیھ ،اے
اامیؿفاول!فہاپکزیچںیوجاہللےنمترپالحؽیکںیہ جاؾہنرکفافرزایدیتہنرکف،ویکںہکاہللاعت یزایدیترکےنفاولںوکدفتس
ںیہن راتھک(،دفرسی دنس) اغبص ،فبہ ،ویسن نب سیدی ،انباہشب ،ایب ہملس ،اوبرہریہ ریض اہللہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن آرضحنت
یلصاہللہیلعفملسےس رعض ایکںیموجاؿوہں،افرےھجم وخػےہہکھجمےسزانہنوہاجےئافرھجم ںیماکنحیکاطتق ںیہن،آپ
ےن ھچک وجاب ہن دای ،ںیم ےن رھپ یہی رعض ایک ،آپ اخومش رےہ ،ںیم ےن رھپ رعض ایک ،بت یھبآپ ےن ھچک وجاب ہن دای ،ںیم
ےنرھپایسرطحرعضایک،آرخآپےنوجابدای،اوبرہریہوجھچکریتیدقتریںیماھتملق(اےسھکلرک)کشخوہایگ،ابمکحالجہٰی
ںیمدبتیلیںیہنوہیتکس،اچےہوتیصخوہایہنوہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،اامسلیع،سیقےتہکںیہدبعاہلل(نبوعسمدریضاہللہنع)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دگنتتساملسمؿوجرقآؿرکمیاجاتنوہاساکاکنحرکادےنیاکایبؿ،اسںیملہسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 68

راوی  :اس٤اًیً ،١بساہلل ً ،بساٟح٤یس ،س٠امی ،٪ہظا ،٦رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَخٔی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت َِ ٟو َ٧زَ َِ ٟت َواز ٔ ّیا َوٓ ٔیطٔ َط َح َز ْة َٗ ِس أُک ٔ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا َو َو َج ِس َت َط َح ّزا  ٥َِ ٟیُ ِؤک َ َِ ٨ِ ٣ٔ ١ضا فٔی أَی َِّضا َُ ٨ِ ٛت
َّ
َّ
َّ
ُکا َُي ِ َ ٍصَا
تُ ِزت ٔ ٍُ َبٌٔي َ ٍ َک َٗا َ ٢فٔی أ ٟذی  ٥َِ ٟیُ ِز َت ٍِ َٔ ٨ِ ٣ضا َت ٌِىٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥ِ َٟ ٥َ ٠یَ َتزَ َّو ِد ب ٔ ِ ّ

اامسلیع ،دبعاہلل  ،دبعادیمحل ،امیلسؿ ،اشہؾ ،رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ارگآپ
یسکاقمؾرپارتںیافراسںیماےسیدرتخوہںسجںیمےساھکایوہاوہافروکح درتخآپوکااسیےلم،سجںیمھچکہناھکایایگوہ
وتاتبےیئآپوکؿےسڑیپےسا ےنافٹنوکرچاںیئ ےگ ،آپےنرفامایسجےسںیہنرچاایایگ،رضحتاعہشئریض اہللاہنعیکاس
ےسرمادہییھتیکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنریمےالعفہیسکونکاریوعرتےساشدیںیہنیک۔
رافی  :اامسلیع،دبعاہلل،دبعادیمحل،امیلسؿ،اشہؾ،رعفہرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دگنتتساملسمؿوجرقآؿرکمیاجاتنوہاساکاکنحرکادےنیاکایبؿ،اسںیملہسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 69

راوی ً :بیس ب ٩اس٤اًی ،١ابواسا٣ہ ،ہظا ٦اپ٨ے واٟس سے ،وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠أُرٔیت ٔ
ک َٓأ َ ِٔ ٛظ ُٔ َضا َٓإٔذَا ه ٔ َی أَِ٧تٔ َٓأَُٗو ُ٪ِ ٔ ِ ٢
ُحیز ٕٓ ََی ُ٘و َُ ٢ص ٔذظ ٔا َِ ٣زأَتُ َ
َس َٗ ٔة َ ٔ
ُک فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟا٣َ ٔ ٦زَّ َتي ِ ٔن ِٔذَا َر ُج َْ ١ی ِحٔ ُ٠ٔ٤ک فٔی َ َ
یََ ٩ِ ُٜص َذا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س اہللٔ یُ ِٔ ٤ـطٔ
دیبع نب اامسلیع ،اوبااسہم ،اشہؾ ا ےن فادل ےس  ،فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفامای ےہ ہک ںیم ےن مت وک دفابر وخاب ںیم داھکی اھت ،اکی صخش ریتی وصرت (وصتری) ریمشی ڑپکے ںیم ےٹیپل وہےئ اتہک
ےہہکہیآپیکزفہجںیہ،ںیمےناےسوھکالوتفہاہمتریوصرت(وصت ری)یھت،رھپںیمےناہکارگہیابتاہللاعت ییکرطػےس
ےہوتفہاسوکاجریرکےکرےہاگ۔
رافی  :دیبعنباامسلیع،اوبااسہم،اشہؾا ےنفادلےس،فہرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دگنتتساملسمؿوجرقآؿرکمیاجاتنوہاساکاکنحرکادےنیاکایبؿ،اسںیملہسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 70

راوی  :ابو نٌ٤ا ،٪ہظی ،٥سیار ،طٌيی ،جابز بً ٩بس اہلل

َّار ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َ ٠ِ َٔ َٗ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٥ح َّسثَ َ٨ا َسی ْ

َو َس ََُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠زِ َوة ٕ َٓ َت ٌَ َّحُِ ٠ت ًَل َی َبٌٔي ٍ ٕلٔی َٗ ُل ٕ
وٖ َٓ َ٠حٔ َ٘ىٔی َراْ ٔ ٛب َٔ ٩ِ ٣خ ِ٠ف ٔی َٓ ََ ٨د َص َبٌٔي ٍ ٔی بٔ ٌَ َ٨زَة ٕ کَاِ َ ٧ت َُ ٌَ ٣ط َٓاَ ِ ٧لََٙ ٠
ک ُُِٗ ٠ت ُُ ٨ِ ٛت َحس َ
ٔیث ًَ ِض ٕس
َبٌٔي ٍ ٔی َٛأ َ ِج َوز ٔ َ٣ا أََ ِ ٧ت َرا ٕئ ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ َٔٓ ١إٔذَا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ي ٌُِحَٔ ُ٠
ک َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا ذَ َصب ِ َ٨ا ِ ٨َ ٔ ٟس ُخ ََٗ ١ا َ ٢أَ ِ٣ضُٔ٠وا َحًَّی
بٔ ٌُزُ ٕ
ُکا أَ ِ ٦ثَ ِّي ّبا ُُِٗ ٠ت ثَ ِّي ّبا َٗا َََ ٓ ٢ض ََّل َجارٔیَ ّة تُ ََلًٔبُ َضا َوتُ ََلًٔبُ َ
ض َٗا َ ٢أَب ٔ ِ ّ
ائ ٟٔکَی َت َِ ٤ت ٔظ َم َّ
ٔيب ُة
اٟظ ٌٔ َث ُة َو َت ِش َتحٔ َّس ا َِ ِ٤ُ ٟ
َت ِس ُخُ٠وا َِ ٟی َّل أَ ِی ً ٔظَ ّ ِ

اوب امعنؿ ،میشہ ،ایسر ،یبعش  ،اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک مہ آپ یلص اہللہیلع فملس ےک اسھت اکی زغفہ ےسفا س آرےہ ےھت ،ںیم
ا ےنافٹنوکوجڑباتسساھت،الچےنیکوکششرکراہاھتہکریمےےھچیپےساکیوسارےنآرکریمےافٹنوکزینہوھبچدای،وتریما
افٹناےسیےنلچاگلےسیجاےھچےساےھچافٹنوکمتاتلچدےتھکیوہ،ںیمڑمرکوجداھکیوتفہآپیلصاہللہیلعفملسیہےھت،آپےنوپاھچ
اےاجرب!ںیہمت ایکدلجی ےہ؟ںیمےناہکریمییئن یئن اشدیوہح ےہآپےنرفامایونکاریےسایویبہےسںیم ےن رعضایکویبہ
ےس ،آپ ےنرفامای یسکونرمع ےسویکںاشدیںیہن یک ابیمہ فطلوخبآاتےہ،اجرب ےتہک ںیہبج مہودہنی ےکرقبی ےچنہپوتآپ
ےن رفامای رہھٹ اجؤ ،رات وک ودہنی ںیم ہن اجان اتہک فہ وعرںیت نج ےک وشرہ اؿ ےس اغبئ ےھت فہ ا ےن رھکبےابولں وک یھگنک رکںیل
افرا ےنابؽاصػرکںیل۔
رافی  :اوبامعنؿ،میشہ،ایسر،یبعش،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دگنتتساملسمؿوجرقآؿرکمیاجاتنوہاساکاکنحرکادےنیاکایبؿ،اسںیملہسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 71

راوی  :آز ،٦طٌبہ٣ ،حارب ب ٩زثار ،جابز بً ٩بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣حار ْٔب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و َُ ٢تزَ َّو ِج ُت َٓ َ٘ا َ ٢لٔی
ک
َک ُت ذََ ٔ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َتزَ َّو ِج َت َٓ ُُِ٘ ٠ت َتزَ َّو ِج ُت ثَ ِّي ّبا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ََ ٟ
ک َوَ ٌَِ ٠ٟٔذ َاری َوٌَ ٔ ٟاب ٔ َضا ٓ ََذ َ ِ

٤ِ ٌَ ٔ ٟزٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٓ َ٘ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ََّل َجارٔیَ ّة
ک
تُ ََلًٔبُ َضا َوتُ ََلًٔبُ َ
آدؾ،ہبعش،احمربنبداثر،اجربنبدبعاہللےتہکںیہہکبجںیمےناشدییکوتھجمےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنوپاھچہکوت
ےن یسیک وعرت ےس اشدی یک ےہ؟ ںیم رعض ایک ،ویبہ ےس ،آپ ےن رفامای ےھجت ونکارویں افر اؿ ےک لیھک ےس رتبغ ںیہن ےہ،
ہبعش ےتہک ںیہ ہک ںیم ےنرمعفنب دانیر ےس ہی ایبؿ ایک وت اںوہں ےن وجاب دای ہک ںیم ےن اجرب نب دبعاہلل ےس انس ہک ےھجم روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایوتےنونرمعڑلیکےساشدیویکںہنیکاتہکوتاسےساتلیھکافرفہھجتےسیتلیھک۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،احمربنبداثر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دگنتتساملسمؿوجرقآؿرکمیاجاتنوہاساکاکنحرکادےنیاکایبؿ،اسںیملہسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 72

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕٟ ،یث ،یزیس ،رعاک ،رعوہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
رع َو َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َل َب ًَائٔظَ َة
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
رعا ٕک ًَ ِِ ُ ٩
یس ًَ َِ ٔ ٩

ی ٩اہللٔ َوَ ٔ ٛتابٔطٔ َوه ٔ َی لٔی َح ََل ْ٢
وک َٓ َ٘ا َ ٢أََ ِ ٧ت أَخٔی فٔی ز ٔ ٔ
ِلٔ َی أَبٔی بَ ُِکٕ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ أَبُو بَ ُِکِٕٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا أَ ُخ َ

دبع اہلل نب وی ف ،ثیل ،سیدی ،رعاک ،رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اعہشئ ےک اکنح اک اغیپؾ اوبرکب وک
اجیھب،رضحتاوبرکبریضاہللہنعےنرعضایکںیموتآپاکاھبح وہں،آپےنوجابدایوتریمااھبح اہللےکدنیافراسیک اتب
یکرفےسےہ(اسےئل)اعہشئھجمرپالحؽےہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،ثیل،سیدی،رعاک،رعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکوعرتےساکنحرکےافروکیسنوعرںیتدمعہںیہافراینپلسنےکےئلدمعہوعرتےکا...
ابب  :اکنحاکایبؿ
سکوعرتےساکنحرکےافروکیسنوعرںیتدمعہںیہافراینپلسنےکےئلدمعہوعرتےکااختنباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 73

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ت یَ ٔسظ ٔ
َقیِ ٕع أَ ِح َ٨ا ُظ ًَل َی َو َٕ ٟس فٔی ٔػ َِزٔظ ٔ َوأَ ِر ًَا ُظ ًَل َی َز ِو ٕد فٔی ذَا ٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خيِ ٍُ ن َٔشا ٕ
ئ َرٔٛب ِ َن ِاْلٔب ٔ ََ ١ػاُ ٔ ٟح ن َٔشا ٔ
ئَُ

اوباامیلؿ ،بیعش ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ےتہک ںیہہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفملس ےن رفامایدمعہ رتنی وعرںیترمد ےک
ےئل ہقیقع وعرںیت رقشی یک ںیہ فہ ا ےن وچبں رپ اؿ یک ینسمک ںیم از دح قیفش افر ا ےن افر ا ےنوشرہ ےک امؽ یک زایدہ احمظف فابہگنؿ
وہیتںیہ۔

رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابدنویںےستبحمرکےنافرابدنیوکآزادرکےکاسےساکنحرکےنیکربرتیاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ابدنویںےستبحمرکےنافرابدنیوکآزادرکےکاسےساکنحرکےنیکربرتیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 74

٣وسی ب ٩اس٤اًیً ،١بساٟواحس ،ػاٟح ہ٤سانی ،طٌيی ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ
راوی :
ٰ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َح َّسثَ َ٨ا َػاُ ٔ ٟح بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ا َِ ٟض َِ ٤سانٔی َح َّسثَ َ٨ا َّ
اٟظ ٌِ ٔي ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َ
ُّ
یس ْة ٓ ٌََ ََّ ٤َ ٠ضا َٓأ َ ِح َش ََ ٩ت ٌَِ ٔ ٠یَ ٤ضا
ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ ١کَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨س ُظ َوَ ٔ ٟ

َوأَ َّزبَ َضا َٓأ َ ِح َش ََ ٩تأِز ٔ َیب َضا ث ُ َّ ٥أَ ًِ َت َ٘ َضا َو َتزَ َّو َج َضا َٓ َ٠طُ أَ ِج َزا َٔ ٪وأَ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜتا ٔب آ َ ٩َ ٣ب ٔ َ٨ب ٔ ِّیطٔ َوآ َ ٩َ ٣بٔی َٓ َ٠طُ
أَ ِج َزا َٔ ٪وأَ ُّی٤ا َُ٠٤ِ ٣و ٕک أَ َّزی َح ََّ ٣َ ٙوأٟیطٔ َو َح ََّ ٙربِّطٔ َٓ َُ ٠ط أَ ِج َزا َٔٗ ٪ا ََّ ٢
َ ٔ ٓ ١امی
َ ١ی ِز َح ُ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
اٟظ ٌِ ٔي ُّی ُخ ِذصَا بٔ َِيِ ٍ ٔ َط ِی ٕئ َٗ ِس ک َ َ
َ
ُزوَ َ ٧ضا ِلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َو َٗا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َح ٔؼي ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ َت َ٘ َضا ث ُ َّ٥

أَ ِػ َس َٗ َضا

ومیسنباامسلیع،دبعاولادح،اصحلہاین،یبعش،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکریمےفادلےنآپیلصاہللہیلعفملسےس انس
ہک سج صخش ےک اپس ابدنی وہ افر اس ےن اےس (اسملئ رضفرہی یک) ایھچ میلعت دی افر اےس ااھچ ادب اھکسای ،رھپ اےس آزاد
رکےکاسےساکنحرکایلاےسدفرہاوثابےلماگ،افروجصخشالہ اتبںیمےسا ےنیبنرپافرھجمرپاامیؿالےئاسوکیھبدفرہا
وثابےلم اگ افر وج الغؾ ا ےن امکل افر ا ےن دخا اک قح ادا رکے وت اس اکدانگ وثاب ےہ ،یبعش ےن اسلئ ےس اہک اجؤ ہی دحثی تفم
ںیم رفس فریغہ یک فیلکت ااھٹےئ ریغب ےل اجؤ  ،ےلہپ زامےن ںیم اس ےس رتمک  نومؿ یک دحثی ےک ےئل ودہنی کت رفس رکےت ےھت،
اوبرکب ےتہک ںیہ ہک اوبنیصح ےس رفاتی ےہ فہ اوبربدہ ےس فہ ا ےن فادل ےس افر فہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت

ںیہہکولڈنیوکآزادرکدایافررھپاےسرہمیھبدےدای۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،دبعاولادح،اصحلہاین،یبعش،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ابدنویںےستبحمرکےنافرابدنیوکآزادرکےکاسےساکنحرکےنیکربرتیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 75

راوی  :سٌیس ب ٩ت٠یس ،اب ٩وہب ،جزیز ب ٩حاز ،٦ایوب٣ ،ح٤س ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ ،ح ،س٠امی ،٪ح٤از ب ٩زیس،
ایوب٣ ،ح٤س ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُ ٩تٔ٠ی ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَ ُّی َ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٩ِ ًَ ٪ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یَٔ ِٜذ ِب ِٔبِ َزاصٔی ََُّ ٔ ِ ٥ل ثَ ََل َث ََ ٛذبَا ٕ
َک ا َِ ٟحس َ
ٔیث َٓأ َ ًِ َلا َصا
ت بَ ِي َ٤َ ٨ا ِٔبِ َزاصٔی َُّ ٣َ ٥ز ب ٔ َحبَّارٕ َو َُ ٌَ ٣ط َس َارةُ ٓ ََذ َ َ
ئ َّ
َصا َج َز َٗاَِ ٟت ََّ ٛ
ئ
اٟش َ٤ا ٔ
ک أ ُ َُّ ٥ِ ُٜ٣یا بَىٔی َ٣ا ٔ
اَف َوأَ ِخ َس َ٣ىٔی آ َج َز َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َٓتٔ َِ ٠
ٕ اہللُ َی َس ا ِٟک َ ٔ ٔ
دیعسنب ت،انبفبہ ،رجرینباحزؾ،اویب ،دمحم ،رضحتاوبرہریہریضاہلل ہنع ،ح،امیلسؿ ،امحدنبزدی،اویب ،دمحم،اوبرہریہ
ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رضحت اربامیہ ہیلع امالسؾ ےن نیت وم ںوں ےک العفہ یھبک ذفینعم
ابتںیہنیک،ااچکناکیدہعفرضحتاربامیہہیلعامالسؾاکیاجربابداشہیکرطػےئگ،اسفتقآپےکاسھت(آپیکویبی)
رضحت اسرہ یھب ںیھت ،آپ ےن اس ہصق وک ذرک ایک ،اس ابداشہ ےن رضحت اسرہ وک رضحت اہرجہ یک دختم ےک ےئل دی یھت،
رضحتاسرہےنرعضایکاہللےناکرفےسےھجمناچایل،ہکلباسےندختمےکےئلےھجم(اہرجہ)دیےہ،اوبرہریہریضاہللہنعےن
اہکہکاےآامسؿےکاپینیکافالدیہیاہرجہاہمتریامںےہ۔
رافی  :دیعسنب ت،انب فبہ،رجرینباحزؾ،اویب ،دمحم،رضحتاوبرہریہریض اہللہنع،ح ،امیلسؿ ،امحدنبزدی،اویب ،دمحم،

اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ابدنویںےستبحمرکےنافرابدنیوکآزادرکےکاسےساکنحرکےنیکربرتیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 76

راوی ٗ :تيبہ ،اس٤اًی ١ب ٩جٌَف ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َف ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَ َٗ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
أَ ٓ ٪یضا ُٔ ٩ِ ٣خ ِبز ٕ َو ََل َِ ٟح ٕ ٥أ ُ َٔ ٣ز
َخ ِیب َ َ ٍ َوا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ثَ ََلثّا یُ ِبى َی ًََِ ٠یطٔ بٔ َؼ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ ُحٌ َ ٕ ٓی ٓ ََس ًَ ِو ُت ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ِلٔ َی َوَ ٔ ٟی٤تٔطٔ ٓ ََ٤ا ک َ َ

بٔاَلِ ََ ِ ٧لا َٔ َٓأ َ َِ ٟقی ٓ َٔیضا ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواَلِ َٗ ٔ ٔم َو َّ
وِ ٔ ِ ٪ح َسی أ ُ ََّ ٣ضا ٔ
ت ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أَ ِو ٔ٤َّ ٣ا
اٟش َِٓ ٩ٔ ٤کَاِ َ ٧ت َوَ ٔ ٟیَ ٤ت ُط َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
َِ َٜ ٠َ ٣ت َیٔ٤يُ ُ٨ط َٓ َ٘اُٟوا ِ ٔ َِ ٪ح َح َب َضا َٓه ٔ َی ٔ ٩ِ ٣أ ُ ََّ ٣ضا ٔ
ت ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َوِ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ی ِح ُح ِب َضا َٓه ٔ َی ٔ٤َّ ٣ا َِ َٜ ٠َ ٣ت یَٔ٤يُ ُ٨ط َٓ َ٤َّ ٠ا ِار َت َح ََ ١و ََّّط
ض
اب بَ ِي ََ ٨ضا َوبَي ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ
ََ ٟضا َخ ُِ َٔ ٠ط َو ََّ ٣س ا ِٔ ٟح َح َ
ہبیتق،اامسلیعنبرفعج،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنربیخافرودہنیےکدرایمؿنیت
دؿکتایقؾایک،اہجںہیفصتنبییحےسولختیکافروخدںیمےنآپےکفہمیلےکےئلولوگںوکالبای،اسفتقاسںیمرفیٹافر
وگتش ھچک ہن اھت ،آپ ےن دخرتوخاؿ اھچبےن اک مکح دای ،اس رپ ھچک وجھکرںی ،رینپ افر رچیب ریھک یئگ ،یہی آپ اک فہمیل اھت ،ولوگں ےن
آ س ںیم وگتفگیکآای ہی آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس یک ویبویں ںیم امشر وہیگ ای ابدنویں ںیم ،اںوہں ےن وساچ ہک ارگ آپ ےن ہیفص
ےکےئلرپدہاکمکحدایبتاؿوکآپیکزفہجانھجمساچےئہافرارگہیفصےکےئلرپدہاکمکحہندایوتاسوکابدنیاجانناچےئہ،رھپبج
آپےنوکچایکوتہیفصےکےئلافٹنرپا ےنےھچیپہگجرکےکرپدہڈاؽدایاھت۔
رافی  :ہبیتق،اامسلیعنبرفعج،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولڈنیاکآزادرکانیہاساکرہمےہ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ولڈنیاکآزادرکانیہاساکرہمےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 77

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،ح٤از ب ٩ثابت ،طٌیب ب ٩ححاب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َو ُط ٌَ ِی ٔب بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ِب َح ٔ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ َت ََ ٙػ ٔٔ َّی َة َو َج ٌَ َِ ٔ ً ١ت َ٘ َضا َػ َسا َٗ َضا

ہبیتق نب دیعس ،امحد نب اثتب ،بیعش نب اجحب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت
ہیفصوکآزادایکافریہیاؿاکرہمرقاردای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امحدنباثتب،بیعشنباجحب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اندارےکاکنحرکےنےکوجازےکایبؿںیمویکںہکاہللاعت یاکرفامؿےہہکارگفہ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اندارےکاکنحرکےنےکوجازےکایبؿںیمویکںہکاہللاعت یاکرفامؿےہہکارگفہاندارںیہوتاہللا ےن لضےساںیہنامدلاررکدےاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 78

راوی ٗ :تيبہً ،بساٌٟزیزب ٩ابی حاز ،٦ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس ساًسی

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی َٗا ََ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ

َک َن ِٔ ٔسی َٗا َ٨َ َٓ ٢وَ َز َِِٔ ٟی َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٔجئ ُِت أَصَ ُب َ ٟ
ٓ ََؼٌ ََّس ا٨َّ ٟوَ َز ٓ َٔیضا َو َػ َّوبَطُ ث ُ َّ ٥كَأِكَأ َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأِ َسطُ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ ِت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ أََّ٧طُ َ ٥َِ ٟي ِ٘ ٔف ٓ َٔیضا َط ِیئّا

یضا َٓ َ٘ا ََ ٢و َص َِ ٨ِ ٔ ً ١س َک َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ
َجََ ٠ش ِت َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یَ ٟ ٩ِ ُٜ
َک ب ٔ َضا َحا َج ْة َٓزَ ِّو ِجَ ٔ ٨
ک َٓاُ ِ ٧وزِ َص َِ ١تحٔ ُس َط ِیئّا ٓ ََذ َص َب ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا َََ ٢ل َواہللٔ َ٣ا َو َج ِس ُت َط ِیئّا
َٗا َََ ٢ل َواہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢اذِصَ ِب ِلٔ َی أَصَِ ٔ ٠
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہلل َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُ ِ ٧و ِز َوَِ ٟو َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس َٓ َذ َص َب ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا َََ ٢ل َواہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ََل َخا َت ّ٤ا

َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس َو َلَ ٩ِٔ ٜص َذا ِ ٔ َزارٔی َٗا ََ ٢س ِض ْ٣َ ١ا َُ ٟط رٔ َزائْ َََٓ ٠ضا ن ِٔؼ ُٔ ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َت ِؼ ٍَُ ٨
َ ١حًَّی ِٔذَا كَا َ٢
بٔإ ٔ َزار َٔک ِ ٔ َِٟ ٪ب ٔ ِش َت ُط َ ٥َِ ٟیَِ ٠ًَ ٩ِ ُٜی َضا ٔ٨ِ ٣طُ َط ِی ْئ َوِ ٔ َِٟ ٪ب ٔ َش ِت ُط َ ٥َِ ٟیَِ ٠ًَ ٩ِ ُٜی َ
ک ٔ٨ِ ٣طُ َط ِی ْئ َٓ َحََ ٠ص اَّ ٟز ُج ُ
ُقآ َٔٗ ٪ا َ٢
َفآ ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠و ِّّ ٟیا َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َٓ ُسعٔ َی َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ َٗا َ٣َ ٢اذَا ََ ٌَ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
َِ ٣حُ ٔ ٠ش ُط َٗ َاَ َ ٦
ک ٔ٩ِ ٣
ک َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢اذِ َص ِب َٓ َ٘ ِس َُ ِٜ٠َّ ٣تَ َٜضا ب ٔ َ٤ا ََ ٌَ ٣
ُق ُُصُ ٩ِ ًَ َّ٩هَ ِضز ٔ َِٗ٠ب ٔ َ
َ٣عٔی ُس َورةُ ََ ٛذا َو ُس َورةُ ََ ٛذا ًَ َّس َز َصا َٓ َ٘ا ََ ٢ت ِ َ

ُقآ ٔ٪
ا ِِ ُ ٟ
ہبیتق ،دبعازعلسینب ایب احزؾ ،اوباحزؾ ،لہس نب دعس اسدعی ےتہک ںیہ ہک اکی وعرت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آح  افر
رعضایکایروسؽاہلل!ںیماینپذاتاکآپوکامکلانبیتوہں،آپےناےسافرپےسےچینکتداھکیافررسشابرکاچینرکایل،وعرت
ےنبجہیداھکیہکآپےنھچکمکحںیہندای،وتفہھٹیبیئگ،آپ ےکاکیاحصیبےنڑھکےوہرکرعضایکہکایروسؽاہلل!ارگآپ
وک احتج ہنوہ وت ھجم ےساس اک اکنحرکدےئجی،آپ ےن وپاھچریتےاپس ھچک ےہ؟اس ےن اہک ھچک ںیہن ،وتآپ ےن رفامای اجفء ا ےن
رھگ ںیم التش رکف اشدی ھچک لم اجےئ ،فہ ایگ افر فا س آرک رعض ایک ،اہلل یک مسق ےھجم ھچک ںیہن الم ،آپ ےن رفامای اجؤ دوھکی ،اچےہ
ولےہیکاوگنیھٹیہیہس،فہایگافرفا ساجرکرعضایک،اہللیکمسقریمےاپسولےہیکاوگنیھٹیھبںیہنےہ،اہتبلرصػریماہہت
دنبوموجدےہ،لہسےتہکںیہہکاسےکاپسدفرسیاچدریھبہنیھت،نکیلاسےناہکآپآداھہہتدنباسوکدےدےئجی،وتروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایفہریتےاسہہتدنبےسایکرکےیگ،ارگوتاےسابدنھےلاگوتفہیگننرےہیگافرارگاےسفہافڑھ
ےلیگوتوتاگننرےہاگ،آرخفہ(امویسوہرک)ھٹیبایگافرتہبدریکتاھٹیبراہ،اےسےکدعبفہاجےنےکےئلڑھکاوہایگ،بجروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےناےساجےتوہےئداھکیوتآپےناےسالبرکرفامایہکےھجترقآؿیکوکؿوکؿیسآںیتیایدںیہاسےناہک
ہکالفںالفں وسرںیتایدںیہںیہنجاسےننگرکاتبای ،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایایکوتاںیہنزابینڑپاتھےہ،اس ےن

وجاب دای ،یج اہں ،رھپ آپ ےن رفامای ہکرقآؿ رشفی یک ربرتی ےک ابثع ںیم ےن ےھجت اس وعرت اک امکل انب دای افر ھجت ےس اکنح
رکدای۔
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسینبایباحزؾ،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنیںیموفک(رباربی)اکایبؿ،افراہللاعت یاکرفامؿفہاہللسجےناپینےسااسن...
ابب  :اکنحاکایبؿ
دنیںیموفک(رباربی)اکایبؿ،افراہللاعت یاکرفامؿفہاہللسجےناپینےسااسنؿوکدیپاایکافراسےسداامدیاکبسنانبایافرآپاکرباقدرےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 79

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أَبَا ُح َذ ِي َٔ َة بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
اَ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪طض ٔ َس بَ ِس ّرا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َبىَّی َسا٤ّ ٔ ٟا َوأََ َٜ ِ ٧ح ُط ب ٔ َِ ٨ت
یٌ َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس َط ِٕ ٤ص َوک َ َ
ًُت ِ َب َة بِ َٔ ٩رب ٔ َ

یٌ َة َوص َُو َِ ٣ولّی َٔل َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َ٤َ ٛا َت َبىَّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زیِ ّسا
أَخٔیطٔ ص ٔ َِ ٨س ب ٔ َِ ٨ت ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ َٔ ٩رب ٔ َ
اض َِِٔ ٟیطٔ َو َورٔ َث ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ي َ ٍاثٔطٔ َحًَّی أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ا ِز ًُوص ُِْ ٥لٔ بَائ ٔض ٔ ِِ ٥لٔ َی َٗ ِؤٟطٔ
َوک َ َ
اَ ٩ِ ٣َ ٪ت َبىَّی َر ُج َّل فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ َز ًَا ُظ اُ ٨َّ ٟ

ُ
اِ ٣َ ٪ولّی َوأَ ّخا فٔی ِّ
ُق ِٔ ِّی
اٟس ٔ
َف ُّزوا ِلٔ َی آبَائ ٔض ٔ ِ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ي ٌُُِ َٟ ٥َِ ٠ط أَ ْب ک َ َ
یَ َٓ ٩حائ َ ِت َس ِض َُ ٠ة ب ٔ ُِ ٨ت ُس َض ِی ٔ ١بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا َِ ُ ٟ
َو ََ ٣وأٟیُ َ ٥ِ ٜ
اٌٟا ٔ٣ز ٔ ِّی َوه ٔ َی ا َِ ٣زأَةُ أَبٔی ُح َذ ِي َٔ َة بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا َ َ ٧زی َسا٤ّ ٔ ٟا َوَّ ٟسا
ث ُ ََّ ٥
َک ا َِ ٟحس َ
ٔیث
َو َٗ ِس أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ٓ ٔیطٔ َ٣ا َٗ ِس ًََ ٤ِ ٔ ٠ت ٓ ََذ َ َ

اوباامیلؿ،بیعش ،زرہی،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہاوبیذ ہفنب ہبتنبر ہعینبدبع سمےنوجگنج
دبر ںیم رشکی ےھت ،ےن اسمل وک اٹیب انب رک اینپ یجیتھب دنہہ تنب فدیل نب  ہبت نب ر ہعی اک اکنح رکدای اھت ،اسمل اکی ااصنری الغؾ ےھت،

ےسیجآرضحنتیلصاہللہیلع فملسےنزدیوکاٹیبانبایاھت،زامہناجتیلہںیمہیدوتسراھتہکوجیسکوکاٹیبانبایلرکاتوتانبےنفاےلیکرطػ
ھ ب ِھ
وسنمب رکےک اےس اکپرا اجات اھت ،افر اس ےک رمےن ےک دعب دفتل فریغہ اک فیہ فارث وہات اھت ،اہیں کت ہک ﴿ا ْد ُع ُ ْم ٓ ِل َنٹ ِ ْم﴾
اخلانزؽوہح (رہ صخشوکاسےکابپےکانؾےساکپرفیہیاہللےکزندکیرتہبےہارگمتاؿےکابوپںوکہناجونوتفہاہمترےدینی
اھبح ںیہاسرفامؿایہلےکزنفؽےکدعبفہبسا ےنیقیقحابوپںےکانومںےساکپرےاجےنےگلافرارگیسکاکانؾولعمؾہنوہات
وت اےس وم ی افر دینی اھبح  اہک اجات اھت ،ہلہس تنب لیہس نب رمعف رقیشی مث ااعلرمی اوبیذ ہف یک ویبی ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس
رعض ایک ای روسؽ اہلل! مہ اسمل وک اانپ اٹیب ہ ےتھج ںیہ ،اب اہلل ےن وج مکح اجیھب ےہ اس ےک  شی رظن (ےھجم ایک رکان اچےئہ) رھپ وپری
دحثیایبؿیک۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دنیںیموفک(رباربی)اکایبؿ،افراہللاعت یاکرفامؿفہاہللسجےناپینےسااسنؿوکدیپاایکافراسےسداامدیاکبسنانبایافرآپاکرباقدرےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 80

راوی ً :بیسب ٩اس٤اًی ،١ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ُؿ َبا ًَ َة ب ٔ ِ٨تٔ اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا ٔ ٠َّ ٌََ ٟک أَ َر ِز ٔ
ت ا َِ ٟح َّخ َٗاَِ ٟت َواہللٔ ََل أَ ٔج ُسنٔی ِ ٔ ََّل َو ٔج ٌَ ّة َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا حُطِّی َوا ِطتَ ٍ َّٔٔط

َو ُٗولٔی َّ
اُ ٠ٟض َّٔ ٣َ ٥حل ِّی َح ِی ُث َح َب ِش َتىٔی َوکَاِ َ ٧ت َت ِح َت ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساز ٔبِ ٔ ٩اَلِ َ ِس َوز ٔ

دیبعنباامسلیع،اوبااسہم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنابضہعتنبزریبنب
دبع ابلطمل ےس درای ت رفامای ہک ایک مت جح رکےن اجریہ وہ ،اس ےن اہک ،یج اہں ،رگم ےھجم تخس درد یک امیبری وہیئگ ےہ ،اس رپ آپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ،مت جح وک یلچ اجؤ افر رشط رکول ہک اے اہلل! ریمے ا جاؾ ےس ابرہ وہےن یک ہگج فہ ےہ اہجں وت ھجم وک

ریمیامیبریےکذعرےسرفکدےاگ،ہیاخوتؿ(ابض)ہغ)دقمادنباوسدےکاکنحںیمںیھت
رافی  :دیبعنباامسلیع،اوبااسہم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دنیںیموفک(رباربی)اکایبؿ،افراہللاعت یاکرفامؿفہاہللسجےناپینےسااسنؿوکدیپاایکافراسےسداامدیاکبسنانبایافرآپاکرباقدرےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 81

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ً ،بیس اہلل  ،سٌیس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ٩
ت ِّ
َف ب ٔ َذا ٔ
یَ ٩تزٔبَ ِت
اٟس ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢تُ َِٜ٨حُ ا ِِ ٤َ ٟزأَ ُة َٔلَ ِربَ ٍٕ ٤َ ٔ ٟاَ ٔ ٟضا َوَ ٔ ٟح َشب ٔ َضا َو َج َ٤اَ ٔ ٟضا َؤٟسٔیَ ٔ ٨ضا َٓاهِ َ ِ
َی َسا َک
دسمد ،ییحی،دیبعاہلل،دیعس ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاشدیےکےئلوعرت
یک اچر ابںیت دیھکی اجیت ںیہ ،امؽ ،بسن ،وخوصبریت ،دنی ،ےھجت ددنیار وک احلص رکان اچےئہ (ارگوت ہن امےن) وت ریتے دفونں اہھت
اخکآولدوہںےگ۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیبعاہلل،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دنیںیموفک(رباربی)اکایبؿ،افراہللاعت یاکرفامؿفہاہللسجےناپینےسااسنؿوکدیپاایکافراسےسداامدیاکبسنانبایافرآپاکرباقدرےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 82

راوی  :ابزاہی ،٥اب ٩ابی حاز ،٦سہ١

َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س ِض َٕٗ ١ا َ٣َ ٢زَّ َر ُج ًَْ ١ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُح ٌّی ِ ٔ َِ ٪خ َل َب أَ ِ ٪یُ َِٜ ٨حَ َوِ ٔ َِ ٪ط َٔ ٍَ أَ ِ ٪يُظَ َّٔ ٍَ َوِ ٔ َِٗ ٪ا َ ٢أَ ِ ٪ي ُِش َت ََٗ ٍَ ٤ا َ ٢ث ُ ََّ ٥سَ َٜت ٓ َََّ ٤ز َر ُج ْ١
و ٪فٔی َص َذا َٗاُٟوا َ ٔ
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َت ُ٘وَ ُٟ
ُح ٌّی ِ ٔ َِ ٪خ َل َب أَ ََِ ٪ل یُ َِٜ٨حَ َوِ ٔ َِ ٪ط َٔ ٍَ أَ ََِ ٪ل يُظَ َّٔ ٍَ َوِ ٔ َِٗ ٪ا َ ٢أَ َِ ٪لَ
ُقا ٔ
و ٪فٔی َص َذا َٗاُٟوا َ ٔ
ئ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َت ُ٘وَ ُٟ
َٔ َ ُٓ ٩ِ ٣
ق ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا
ي ُِش َت ََ٘ َٓ ٍَ ٤ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا َخي ِ ْ ٍ ِٔٔ ٠٣ٔ ٩ِ ٣ئ اَلِ َ ِر ٔ

اربامیہ،انبایباحزؾ،لہسےسرفاتیےہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےکاپسےساکیارعایبےکذگرےنرپآپےنوپاھچ
متولوگںیکاسصخشےکابرےںیمایکراےئےہ؟اںوہںےنوجابدایارگںیہکةسنوہاجےئوتاکنحےکاقلبےہ،ارگیسکیک
افسرشرکےوتوظنمررک ی اجےئ،ارگوکح ابتےہکوت دیعمجلےسینس اجےئ،رھپاکیدفرسااملسمؿریقفذگرا ،آپےنوپاھچاس
صخشےکابرےںیماہمتری ایکراےئےہ؟اںوہںےنوجابدایہک یسکےکاہںاغیپؾاکنحاجیھب اجےئوتاکنحہنرکے،ارگافسرش
رکےوتوظنمرہنیکاجےئ،ارگوکح ابتےہکوتوتہج(یہ)ہنیکاجےئ،ہینسرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامای،مترفےئزنیم
ےکرسامہیدارفںافراریمفںےسہیریقفرتہبےہ۔
رافی  :اربامیہ،انبایباحزؾ،لہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رباربیںیمامؽاکاحلظافرسلفماکامدلارےساکنحاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
رباربیںیمامؽاکاحلظافرسلفماکامدلارےساکنحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 83

راوی  :یحٌی ٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب

َح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
رع َوةُ أََّ٧طُ َسأ َ ًََ ٢ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َوِ ٔ ِ٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
خٔ ِٔت ُِ ٥أَ ََّل ُت ِ٘ ٔش ُلوا فٔی ا َِ ٟي َتامَی َٗاَِ ٟت َیا ابِ َ ٩أ ُ ِخًٔی َص ٔذظ ٔا َِ ٟيت َٔیُ ٤ة َتُٜو ُ ٪فٔی َح ِحز ٔ َؤٟی َِّضا َٓي َ ِ ٍُ َُب فٔی َج َ٤اَ ٔ ٟضا َو َ٣اَ ٔ ٟضا َویُزٔی ُس أَ ِ٪

اس َت ًَِٔی
َی َِ ٨ت٘ ٔ َؽ َػ َسا َٗ َضا َُٓ ُ٨ضوا ًَ ِٔ٧ ٩کَاح ٔضََّٔ ٔ ِ َّ٩ل أَ ِ ٪يُ ِ٘ ٔش ُلوا فٔی ِ ٔ ِ٤َ ٛا ٔ ٢اٟؼَّ َسا َٔ ٚوأ ُ ٔ٣زُوا بٔٔ٨کَا ٔح َ ٩ِ ٣س َٔواصَُٗ َّ٩اَِ ٟت َو ِ
و ٪أَ َِ ٪ت ُِ ٜٔ ٨حوصَُّ٩
ک فٔی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ک َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َو َي ِش َت ِٔتُوَ َ ٧
اض َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ئ ِلٔ َی َو َت ِزَُبُ َ
اُ ٨َّ ٟ
َات َج َ٤ا َٕ ٢و َ٣ا َٕ ٢رُٔبُوا فٔی ٔ٧کَاح َٔضا َو َن َشب ٔ َضا َو ُس َّ٨ت َٔضا فٔی ِ ٔ ِ٤َ ٛا ٔ ٢اٟؼَّ َسا َٔ ٚؤِذَا کَاِ َ ٧ت
َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َُ ٟض ِ ٥أَ َّ ٪ا َِ ٟيت َٔیَ ٤ة ِٔذَا کَاِ َ ٧ت ذ َ
وَ ٨ِ ًَ ٪ضا
َِ ٣زُُوبَ ّة ًَ َِ ٨ضا فٔی ٗ ٔ َّٔ ٠ة ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢وا َِ ٟح َ٤ا َٔ ٢ت َز ُٛو َصا َوأَ َخ ُذوا َُي ِ َ ٍ َصا ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َ ٜا َیتِ ٍُ ُٛوَ َ ٧ضا ح ٔي َن یَ ِزَُبُ َ
ََِٓ ٠ی َص َُ ٟض ِ ٥أَ ِ ٪یَ ُِ ٜٔ ٨حوصَا ِٔذَا َرُٔبُوا ٓ َٔیضا ِ ٔ ََّل أَ ُِ ٪ي ِ٘ ٔش ُلوا ََ ٟضا َوي ٌُِ ُلو َصا َح َّ٘ َضا اَلِ َ ِوفَی فٔی اٟؼَّ َسا ٔٚ
خِفْت تُ
ال ََم)اکبلطموپاھچ
ییحی،ثیل،لیقع،انباہشبےتہکںیہہکرعفہےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعےس( َف ِإ ْؿ ُ ْم َأ َّل ْق جس ِ ُؼوا ِف ْ َ َ
وتاںوہںےنرفامایاےاھب!ےج!اسےس فہمیتیڑلیک رماد ےہوجیسکف ی ےکاپس وہافر اےساس اک امؽفامجؽدنسپوہ (افراس ےس
اکنح رکان اچاتہ وہ) نکیل رہم وپرا ادا ہن رکان اچاتہ وہ ،اےسی ولوگں وک اہلل اعت ی ےن میتی ڑلیک ےس اشدی رکےن ےس عنم رفامای ےہ افر اؿ
ےک العفہ دفرسی وعروتں ےس اکنح رکےن اک مکح دای ےہ ،رشبہکیط اؿ وک وپرا رہم ادا رکےن ںیم یمک ہن رکںی ،رضحت اعہشئ ریض اہلل
ت
ن ِف
اہنع رفامیتںیہہکاسےکدعبولوگںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوتفی اماگن،اہللاعت یزعفلجےنہیآتی( َف َْشنَفْ ُیو ََ

النّ ِ َشائِ) انزؽ رفامح  ،سج اک بلطم ےہ ہک میتی ڑلیک ارگ وخوصبرت افر امدلار وہ وت فویلں وک اس اک بسن افر اس ےس اکنح رکان
رموغب ولعمؾ وہات ےہ افر بج سلفم افر دبوصرت وہ وت فہ اس وک اندنسپ رکےت ںیہ ،بت اےس وھچڑ رک یسک افر وعرت ےس اکنح

رکےتیل ےھت ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن (بلطم) اتبای ہک ےسیج مت اندنسپی یک فہج ےس وھچڑ دےتی وہ ویں یہ رتبغ ےک فتق
یھبوھچڑدف،رگمبجہکمتااصنػرکوکسافراساکوپراوپراقحرہمادارکوکس۔
رافی  :ییحی،ثیل،لیقع،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتیکوحنتسےسرپزیہرکےناکایبؿ،افراہللاعت یاکرفامؿہکاہمترےضعبےچبا...

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتیکوحنتسےسرپزیہرکےناکایبؿ،افراہللاعت یاکرفامؿہکاہمترےضعبےچبافرویبیاہمترےےئلدنمشںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 84

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،اب ٩طہاب ،ح٤زہ اور ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز ٛے بیٹےً ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩ح ِ٤زَ َة َو َسا ٥ٕ ٔ ٟابِى َِی ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی
ک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
اٟظ ِؤ ُ ٦فٔی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو َّ
ض
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُّ ٢
َف ٔ
اٟسارٔ َوا َِ َ ٟ
اامسلیع ،امکل ،انب اہشب ،زمحہ افر اسمل ،دبعاہلل نب رمع ےک ےٹیب ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفامایےہوحنتسنیتزیچفںںیمےہ(افرفہہیںیہ)وعرت،رھگ،وھگڑا۔
رافی  :اامسلیع،امکل،انباہشب،زمحہافراسمل،دبعاہللنبرمعےکےٹیب،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتیکوحنتسےسرپزیہرکےناکایبؿ،افراہللاعت یاکرفامؿہکاہمترےضعبےچبافرویبیاہمترےےئلدنمشںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 85

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ہا ،٢زیس ب ٩زریٍ٤ً ،ز ب٣ ٩ح٤س ًشَ٘لنی اپ٨ے واٟس سے ،وہ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ََکوا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ِِ ٌَ ٟش َ٘ ََلن ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ذ َ ُ

اٟظ ِؤ ُ ٦فٔی َط ِی ٕئ َٓف ٔی َّ
اٟسارٔ َوا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ
اُّ ٪
ُّ
اٟظ ِؤ ََ ٨ِ ٔ ً ٦س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪ِ ٔ ِ ٥َ ٠ک َ َ

ض
َف ٔ
َوا َِ َ ٟ

دمحم نب اہنمؽ ،زدی نب زرعی ،رمع نب دمحم نالقسین ا ےن فادل ےس ،فہ رضحت انب رمع ریض اہلل  امہن ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےکاسےنموحنتساکذترکہایکایگوتآپےنرفامایہکارگوحنتسےہوترھگ،وعرتافروھگڑےںیمےہ۔
رافی  :دمحمنباہنمؽ،زدینبزرعی،رمعنبدمحمنالقسینا ےنفادلےس،فہرضحتانبرمعریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتیکوحنتسےسرپزیہرکےناکایبؿ،افراہللاعت یاکرفامؿہکاہمترےضعبےچبافرویبیاہمترےےئلدنمشںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 86

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،ابی حاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

ک ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٪ِ ٔ ِ ٢
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ض َوا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َوا ِِ ٤َ ٟش َ٩ٔ ٜ
کَ َ
َف ٔ
ا ٪فٔی َط ِی ٕئ َٓف ٔی ا َِ َ ٟ
دبعاہللنب وی ف ،امکل،ایباحزؾ،لہسنبدعسےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایارگوکح رباح  یسکزیچںیمےہوت
وھگڑے،نؿافروعرتںیمےہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،ایباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتیکوحنتسےسرپزیہرکےناکایبؿ،افراہللاعت یاکرفامؿہکاہمترےضعبےچبافرویبیاہمترےےئلدنمشںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 87

راوی  :آز ،٦طٌبہ ،س٠امی ٪اٟتییم ،ابوًث٤ا ٪ا٨ٟہسی ،اسا٣ہ ب ٩زیس

ا ٪اِ ٨َّ ٟض ٔس َّی ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
یم َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ًُ ِث ََ ٤
ئ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َت َز ُِ ٛت َب ٌِسٔی ٓٔت ِ َّ ٨ة أَ َ َّ
ْض ًَل َی اِّ ٟز َجا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٢اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
آدؾ ،ہبعش ،امیلسؿ ایمیتل ،اوبنامثؿ ادہنلی ،ااسہم نب زدی ےتہک ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفامای ریمے دعبرمدفں رپ
وکح ہنتفوعروتںےسزایدہرضرراسںںیہنرےہاگ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،امیلسؿایمیتل،اوبنامثؿادہنلی،ااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آزادوعرتاکالغؾےساکنحرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
آزادوعرتاکالغؾےساکنحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 88

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،ربیٌہ ،ب ٩ابی ًبساٟزحٗ ،٩٤اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

یٌ َة بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ک ًَ َِ ٩رب ٔ َ

ا ٪فٔی بَز ٔ َیز َة ثَ ََل ُث ُسن َ ٕن ًَ َت َ٘ ِت َٓ ُدي ِّ َ ٍ ِت َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟو ََل ُئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت ََ ٙو َز َخ َ١
ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
َُق َب َِِٔ ٟیطٔ ُخ ِبزْ َوأ ُ ِز ْ ٩ِ ٣ٔ ٦أ ُ ِز ٔ ٦ا ِٟب َ ِیتٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ٥َِ ٟأَ َر ا ِٟبُ ٍِ ََ ٣ة َٓ٘ٔی َ١
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وب ُ ِز َْ ٣ة ًَل َی ا٨َّ ٟارٔ ٓ ُ ِّ

 ١اٟؼَّ َس َٗ َة َٗا َ ٢ص َُو ًََِ ٠ی َضا َػ َس َٗ ْة َو َ٨َ ٟا َص ٔسیَّ ْة
َِ ٟح ُْ ٥ت ُؼ ِّس َ ٚبٔطٔ ًَل َی بَز ٔ َیز َة َوأََ ِ ٧ت َلَ َتأِک ُ ُ

دبعاہلل نب وی ف ،امکل ،ر ہعی،نبایبدبعارلنمح،اقمس نبدمحم،رضحت اعہشئریض اہللاہنعیتہک ںیہہک ربریہ ےکفاہعق ںیم نیت

رشیعاسملئںیہ،بجربریہآزادیکیئگوترساکردفاعملیلصاہللہیلعفملسےناایتخردایافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایقح
فالءآزادرکےنفاےلاکقحےہافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرھگںیمرشتفیالےئوتداھکیاہڈنیوچےہلرپیھت،آپےکاسےنم
رفیٹافررھگاکاسنلراھک ایگ،وتآپےنرفامای،اسیکایکفہجےہہکدخرتوخاؿرپاہڈنیاکاسنلدےنھکیںیمںیہنآای،وجابدایایگہک
اس ںیم دصہق اک وگتش ےہ وج ربریہ وک الم ےہ افر آپ وت دصہق ںیہن اھکےت وت رفامای فہ ربریہ ےک ےئل دصہق ےہ افر امہرے ےئل
دہہی۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،ر ہعی،نبایبدبعارلنمح،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچروعروتںےسزایدہہنرےنھکاکایبؿ،اہللاعت یاکوقؽدفدف،نیتنیت،اچر،اچر...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اچروعروتںےسزایدہہنرےنھکاکایبؿ ،اہللاعت یاکوقؽدفدف ،نیتنیت،اچر ،اچریلعنبنیسحرفامےتںیہاسےس رماددفدف،نیت نیت ،ایاچراچرںیہ(عومجہعرمادںیہن)
افراہللاعت یاکرفامؿاف یاخ ٹتجہینثمفالثثفرابعینعدفدفاینیتنیتایاچراچر

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 89

راوی ٣ :ح٤سً ،بسہ ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َوِ ٔ ِ ٪خٔ ِٔت ُِ ٥أَ ََّل ُت ِ٘ ٔش ُلوا فٔی ا َِ ٟي َتامَی َٗاَِ ٟت ا َِ ٟيت َٔیُ ٤ة َتُٜو َُ ٨ِ ٔ ً ٪س

ئ
اب َٟطُ ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اَّ ٟز ُج َٔ ١وص َُو َوُّ ٔ ٟی َضا َٓ َي َتزَ َّو ُج َضا ًَل َی َ٣اَ ٔ ٟضا َو ُي ٔشی ُئ ُػ ِحب َ َت َضا َوَلَ َي ٌِسٔ ُ ٢فٔی َ٣اَ ٔ ٟضا َٓ َِ ٠ي َتزَ َّو ِد َ٣ا كَ َ
س َٔوا َصا َِ ٣ثى َی َوث ُ ََل َث َو ُربَا ََ
خِفْت ُ
ال ََم) یک ریسفت ےس فہ میتیےچب رماد ںیہ وج
دمحم ،دبعہ ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ( َف ِإ ْؿ ُ ْم َأ َّل ت ْقس ِ ُؼوا ِف ْ َ َ
ف ی ےکاپسوہں افر فہ اؿ ےک امؽیکفہجےس اؿ ےس اشدیرکے ،نکیلتبحصرکان ربا ےھجمسافر اؿ ےک امؽ ںیمقح یفلترکے،
اؿامتؾانزةی جاکتےسااھچہیےہہکفہف یاؿےکالعفہیسکدفرسیوعرتےسدف،نیت،ایاچراکنحرکےل۔

رافی  :دمحم،دبعہ،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدھالپےنفا یامںاکایبؿ(،آپیلصاہللہیلعفملساکرفامؿہک)وجرےتشبسنیک...
ابب  :اکنحاکایبؿ
دفدھالپےنفا یامںاکایبؿ(،آپیلصاہللہیلعفملساکرفامؿہک)وجرےتشبسنیکفہجےس جاؾوہےتںیہفہراضتعیکفہجےسیھب جاؾوہاجےتںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 90

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟکً ،بساہلل ب ٩ابی بُک٤ً ،زہ ب٨ت ًبساٟزح ،٩٤حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪سصَا َوأََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت َػ ِو َت َر ُج َٕ ١ي ِش َتأِذ ٔ ُ ٪فٔی بَ ِیتٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َ ٍ ِت َضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َحٔ َِؼ َة َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َذا َر ُج َْ ١ي ِش َتأِذ ٔ ُ ٪فٔی بَ ِيت َٔک َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ َرا ُظ ُٓ ََلّ٧ا َ ٥ِّ ٌَ ٔ ٟحٔ َِؼ َة

َح ُ٣َ ٦ا تُ َ ِّ
اََ ُٓ ٪ل َْ ٪ح ًّیا َ ٤ِّ ٌَ ٔ ٟضا ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَةٔ َز َخ ًََ ١ل َ َّی َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥اَّ ٟز َؿا ًَ ُة تُ َ ِّ
َح ُ٦
ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَةٔ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َِ ٟو ک َ َ
ا ِٟو ٔ ََل َزةُ
اامسلیع ،امکل ،دبعاہلل نب ایب رکب ،رمعہ تنب دبعارلنمح ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ریمےرھگرشتفیرفامےتےھتہکںیمےناکیصخشیکآفازینس،وجہصفحےکنؿںیماجےنیکااجزتامگنراہ اھت،وتںیم ےن
اہک ایروسؽاہللوکح ریغآد یآپےکنؿ ںیماجاناچاتہ ےہ،وت یبن یلصاہللہیلعفملس ےنرفامایہک ںیماجاتنوہں ہک ہیالفںصخش
ےہوجہصفحاکراضیعاچچےہ،رضحتاعہشئےنوپاھچارگ الفںصخشزدنہوہاتوجریماراضیعاچچاھتوتایکںیماسےسرپدہہنرکیت،
آپےنرفامایاہں!وجرہتشبسنےس جاؾےہفہدفدھےنیپےسیھب جاؾوہاجاتےہ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،دبعاہللنبایبرکب،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئریضاہللاہنع

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

ابب  :اکنحاکایبؿ
دفدھالپےنفا یامںاکایبؿ(،آپیلصاہللہیلعفملساکرفامؿہک)وجرےتشبسنیکفہجےس جاؾوہےتںیہفہراضتعیکفہجےسیھب جاؾوہاجےتںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 91

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،طٌبہٗ ،تازہ ،جابز ب ٩زیس ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا َٔٗ ٢ی َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ١ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

رش بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َسُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة َسُ ٌِ ٔ٤ت
َو َس َّ ٥َ ٠أََلَ َت َتزَ َّو ُد ابِ ََ ٨ة َح ِ٤زَ َة َٗا ََ َّ ٧ِٔ ٢ضا ابِ َُ ٨ة أَخٔی ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَةٔ َو َٗا َ ٢بٔ ِ ُ
َجاب ٔ َز بِ ََ ٩زیِ ٕس ِٔ ٣ث َ٠طُ
دسمد،ییحی،ہبعش،اتقدہ،اجرب نبزدی،انبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکیسک ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےس اہکہکآپزمحہ

یکیٹیبےساشدیویکںںیہنرکےتیل،وتآپےنرفامایہکفہریمیراضیعیجیتھبےہافررشبنبرمعےناہکہکمہےسہبعشےنایبؿایک
ہکںیمےناتقدہےسانسہکفہاجربنبزدیےسایسرطحیکرفاتیلقنرکےتےھت۔
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،اتقدہ،اجربنبزدی،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دفدھالپےنفا یامںاکایبؿ(،آپیلصاہللہیلعفملساکرفامؿہک)وجرےتشبسنیکفہجےس جاؾوہےتںیہفہراضتعیکفہجےسیھب جاؾوہاجےتںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 92

راوی  :ح ٥ٜب٧ ٩آٍ ،طٌیب ،زہزی ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ،ا ٦حبيبہ ب٨ت ابوسٔیا٪

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ََّ ٪زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط أَ َّ ٪أَُّ٦
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ

اَ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَ َوتُ ٔحبِّي َن ذَٔ ٔ ٟک َٓ ُُِ٘ ٠ت َن ٌَ ِ٥
ا ٪أَ ِخب َ َ ٍ ِت َضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أِٜ٧حِ أ ُ ِخًٔی ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی ُسٔ َِی َ
يب َة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی ُسٔ َِی َ
َحب ٔ َ
ک ب ٔ ُِ ٤دَ ٔ ٠ی ٕة َوأَ َح ُّب ََ ٩ِ ٣ط َار َٛىٔی فٔی َخيِ ٍ ٕأ ُ ِخًٔی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠ذَٔ ٔ ٟک ََل یَ ٔح ُّ ١لٔی ُُِٗ ٠ت َٓإَّٔ٧ا
َِ ٟش ُت ََ ٟ
يبًٔی فٔی َح ِحزٔی َ٣ا
َ ُ ٧ح َّس ُث أََ َّ ٧
ک تُزٔی ُس أَ َِ ٪ت ِٜٔ٨حَ ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢ب ٔ َِ ٨ت أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ُٗ ُِ ٠ت َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا ََِ ٟ ٢و أََ َّ ٧ضا َ ٥َِ ٟتَ ٩ِ ُٜرب ٔ َ

َّ
ُ
رع َوةُ
َحِ ٠ت لٔی َِٔ َّ ٧ضا ََلبِ َُ ٨ة أَخٔی ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة أَ ِر َؿ ٌَ ِتىٔی َوأَبَا َسَ ٤ََ ٠ة ث َویِ َب ُة ٓ َََل َت ٌِز ٔ ِؿ ًََ ٩ل َ َّی بَ َ٨اتَٔ َّ٩ُٜو ََل أَ َخ َواتَٔٗ َّ٩ُٜا َِ ُ ٢
ات أَبُو ََ ٟضبٕ أُرٔیَطُ َب ٌِ ُف
ا ٪أَبُو ََ ٟضبٕ أَ ًِ َت َ٘ َضا َٓأ َ ِر َؿ ٌَ ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٣
وث ُ َویِ َب ُة َِ ٣و ََل ْة َٔلَبٔی ََ ٟضبٕ ک َ َ
أَصِٔ٠طٔ بٔ َ ِّ
یت فٔی َص ٔذظ ٔبٔ ٌَ َتا ًَٗٔی ث ُ َویِ َب َة
یت َٗا َ ٢أَبُو ََ ٟضبٕ  ٥َِ ٟأَ َِ َٙ ٟب ٌِ َس َُُ ٥ِ ٛي ِ َ ٍ أَنِّی ُس٘ ٔ ُ
رش ح َٔيب ٕة َٗا َُ َٟ ٢ط َ٣اذَا ََ ٔ ٟ٘
مکح نب انعف ،بیعش ،زرہی ،رعفہ نب زریب ،زبنی تنب ایب ہملس ،اؾ ہبیبح تنب اوبایفسؿ یتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل آپ
ریمینہبتنباوبایفسؿےساکنحرکےئجیل،اراشدرفامای،ےھجتوسنکانوگارولعمؾہنوہیگ،ںیم ےنرعضایکابیھبںیمیہآپیک
ایلیکویبیںیہنوہں،ہکلبںیموتاینپنہبوکالھبویئںںیماانپرشکیرکاناچیتہوہں،اس رپآپ ےنرفامایریمےےئلہیاجزئںیہن
ہکدفونہبںوکاکیفتقںیما ےناکنحںیمروھکں،اسرپںیمےنرعضایکمہےنانسےہآپاوبہملسیکیٹیبےساکنحرکاناچےتہ
ںیہ،آپےنرفامایاوبہملسیکیٹیبےس؟ںیمےناہکاہں!آپےنرفامایارگےلہپاخفدنےسویبییکیٹیبفہہنوہیتبتیھبریمےےئل
الحؽہنیھت،ویکںہکفہریمیراضیعیجیتھبےہ،ےھجمافراوبہملسوکوثہیبےندفدھالپایاھت،ریمےاسےنممتاینپونہبںافرویٹیبںوک
 شیہنرکف،ویکںہکفہ ریمےےئلالحؽںیہن ،رعفہ ےتہکںیہہکوثہیباوببہلیک ولڈنییھت،ےسجاوببہلےنآزادرکدای،رھپاس
ےنآپیلصاہللہیلعفملسوکدفدھالپایاھت،بجاوببہلرمایگوتیسکرھگفاےلےناسوکوخابںیمربےاحؽںیمداھکیوتوپاھچہک
ھجتےسایکاعمہلمایکایگ،وجابدایبجےسمتےسدجاوہاوہںتخسذعابںیمالتبموہں،وثہیبےکآزادرکےنیکفہجےسوھتڑااس
اپینلماجاتےہ،سجےسریمیایپسھجباجیتےہ۔
رافی  :مکحنبانعف،بیعش،زرہی،رعفہنبزریب،زبنیتنبایبہملس،اؾہبیبحتنباوبایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشہیےہکہکدفاسؽیکرمعےکدعبراضتعیک جتماثتبںیہنویکںہکاہللاعت ی...

ابب  :اکنحاکایبؿ
وجصخشہیےہکہکدفاسؽیکرمعےکدعبراضتعیک جتماثتبںیہنویکںہکاہللاعت یےنرفامایوجوکح راضتعوپریرکاناچےہوتاسیکودتدفاسؽےہافرفاہعقہی
ےہہکوعرتاکدفدھےنیپراضتعاثتبوہاجیتےہ،وخاہوھتڑاوہایزایدہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 93

راوی  :ابووٟیس ،طٌبہ ،اطٌثَّ٣ ،سو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اَلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ک َٓ َ٘اَِ ٟت َِّٔ٧طُ أَخٔی َٓ َ٘ا َ ٢اُ ِ ٧و ِز َِ ٔ ِ ٩ِ ٣َ ٪خ َوآَ َّ٩ُُٜ٧إٔ٤َ َّ ٧ا
َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا َوً ٔ َِ ٨سصَا َر ُج َْٜ َٓ ١أََّ٧طُ َت َِي َّ َ ٍ َو ِج ُضطُ َٛأَُ َّ ٧ط َ ٔ
َک َظ ذََ ٔ ٟ
اٟز ََّؿا ًَ ُة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤َ ٟحا ًَةٔ
اوبفدیل،ہبعش،اثعش،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسریمےاپسرشتفیالےئافراکی
صخشریمےاپساھٹیباھت،آپاکرہچہریغتموہایگوگایآپوکہیابتانوگارذگری،ںیمےناہک(ایروسؽاہلل)ہیریما(راضیع)اھبح 
ےہ ،آپ ےن رفامای وغر رکف اہمترا اھبح  وکؿ وکؿ ےہاسےئلہکدفدھ اک رہتشاس فتق اثتب وہات ےہ بج ہک ہچبیک ذغا یہ دفدھ
وہ۔
رافی  :اوبفدیل،ہبعش،اثعش،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبیاکدفدھےنیپرپوشرہاکاٹیبامشروہےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبیاکدفدھےنیپرپوشرہاکاٹیبامشروہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أَ َِٓ٠حَ أَ َخا أَبٔی ا ِِ ٌَ ُ٘ ٟی ٔص
ک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ِ
اب َٓأَبَ ِی ُت أَ ِ ٪آذ ََُ َٟ ٪ط َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َجا َئ َي ِش َتأذ ٔ َُِ ٠ًَ ٪ی َضا َوص َُو ًَ َُّ ٤ضا ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة َب ٌِ َس أَ َِ٧ ٪زَ َ ٢ا ِٔ ٟح َح ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ ِ ٍتُ ُط ب ٔ َّأ ٟذی َػ َُ ٌِ ٨ت َٓأ َ ََ ٣زنٔی أَ ِ ٪آذ َََٟ ٪طُ
دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ریمے راضیع اچچ رپدہ اک مکح انزؽ
وہےنےکدعبریمےاپسآےئ ںیم ےناںیہنادنرآےنیکااجزتہندی،رھپ بج روسؽاہللیلصاہللہیلعفملس رشتفیالےئ وت
ںیمےنآپےسہیفاہعقایبؿایکوتآپےنرفامایمتےناےسالبایلوہاتویکہکنفہاہمترےراضیعاچچںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدھالپےنفا ییکاہشدتےسراضتعےکوبثتاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
دفدھالپےنفا ییکاہشدتےسراضتعےکوبثتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ایوبً ،بساہلل ب ٩ابی ٠٣یٜہ

وب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَ ُّی ُ
أَبٔی َِ ٣ز َی ََ ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ ٥ب َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ٗا ََ ٢و َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ِ٘ ًُ ٩ِ ٣ب َة َل ٜٔىِّی َ ٔ ٟحسٔیثٔ ًُب َ ِی ٕس أَ ِحٔ َُى َٗا ََ ٢تزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة َٓ َحائَت ِ َ٨ا
ا َِ ٣زأَ ْة َس ِو َزا ُئ َٓ َ٘اَِ ٟت أَ ِر َؿ ٌِ ُت٤َ ُٜا َٓأ َ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َتزَ َّو ِج ُت ُٓ ََلَ َ ٧ة ب ٔ َِ ٨ت ُٓ ََل َٕ َٓ ٪حائَت ِ َ٨ا ا َِ ٣زأَ ْة
َ
ُ ٔ
َ
ٕ ب ٔ َضا
رع َق ًَىِّی َٓأ َ َت ِي ُت ُط َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب َٔ ١و ِجضٔطٔ ُٗ ُِ ٠ت َِٔ َّ ٧ضا کَاذٔبَ ْة َٗا َِ َٛ ٢ی َ
َس ِو َزا ُئ َٓ َ٘اَِ ٟت لٔی ِنِّٔی َٗ ِس أ ِر َؿ ٌِ ُت٤َ ٜا َوه َی کَاذٔبَ ْة َٓأ ِ َ

 ١بٔإ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ َّ
وب
َو َٗ ِس َز ًَ َِ ٤ت أََ َّ ٧ضا َٗ ِس أَ ِر َؿ ٌَ ِت٤َ ُٜا َز ًِ َضا ًَ َِ ٨
ک َوأَ َط َار ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
اٟشبَّابَةٔ َوا ُِ ٟو ِس َلی َی ِحکٔی أَ ُّی َ
یلع نب دبعاہلل  ،اامسلیع نب اربامیہ ،اویب ،دبعاہلل نب ایب ملنکہ ےتہک ںیہ ہک دیبع نب ایب رممی ےن ہبقع نب احرث ےس ایبؿ ایک ،افر
ےتہکںیہہکںیمےناس وکہبقعےسیھبانسےہنکیلدیبعیکدحثیےھجمزایدہایدےہ،ہبقعےتہکںیہہکںیمےناکیوعرتےساکنح
ایک وت اکی نشبح ےن آرک اہک ہک ںیم ےن مت دفونں وک دفدھ الپای ےہ ،رھپ ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ہک ںیم ےن
الفںالفںوعرت ےساکنح ایکاھت ،نکیل اکینشبح ےن آرک اہکہک متدفونںوک ںیم ےندفدھالپایےہ،احالہکن فہوھجیٹےہ ،وتآپ
ےنریمیرطػےسہنمریھپایل،ںیمےنرھپآرکرعضایکہکفہوھجیٹےہ،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایوتاسویبیوکےسیکرھک
اتکسےہاحالہکنفہنشبح یتہک ےہہکںیم ےن متدفون ں وکدفدھالپای ےہ،اےسوھچڑدف،اامسلیعےناہشدتافردرایمؿیکا یلگےس
ااشرہرکےکاتبایہکاویبویںایبؿرکےتےھت۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،اامسلیعنباربامیہ،اویب،دبعاہللنبایبملنکہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الحؽافر جاؾوعروتںاکایبؿ،اہللاعت یاکرفامؿہکولوگ!مترپہیوعرںیت جاؾ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
لم
الحؽافر جاؾوعروتںاکایبؿ،اہللاعت یاکرفامؿہکولوگ!مترپہیوعرںیت جاؾںیہ،یٹیب،نہب،وھپیھپ،اخہل،یجیتھب،اھبیجناخل،اسنریضاہللہنعےتہکہکفا حصناتنم
ااسنلء ےس آزاد اخفدن فا ی وعرںیت رماد ںیہ ،وج  جاؾ ںیہ افر ابدنایں الحؽںیہ ،ارگ وکح  صخش اینپ ولڈنی وک اس ےکوشرہ ےس ڑھچاےل ،وج الغؾ ےہ ،وت وکح  ابت ںیہن،
ویکںہکاہللاعت یاکرفامؿےہہک رشمکوعروتںےساامیؿالےئ ریغباکنح اجزئںیہن،انبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکاچرےسزایدہویبایںرکان یھبایسرطح جاؾ
ںیہسجرطحامں،نہبافریٹیب جاؾےہ،انبابعسریضاہللہنعےنایبؿایکہکبسنےساستوعرںیت جاؾوہاجیتںیہ(نجاکذرکایھب وہا)افررسسا یرہتشےس
(یھب)استوعرںیت جاؾوہاجیتںیہ،رھپاںوہںےن جتممکیلعامھاکتاخلڑپھرکانسح افردبعاہللنبرفعجےنیلعیکیٹیبافرویبیوکا ےناکنحںیمعمجرکایلاھت،انب
ریسنیےناہکہکاسںیموکح  ججںیہن،نسحرصبیےنافالاسوکرکمفہایخؽایکاھترھپرفامایاسںیموکح  ججںیہن،نسحنبنسحنبیلعنبایباط بلےناکیرات
دفاچچزادونہبںوکعمجایک،اجربنبزدیےناےسعطقریمحیکفہجےسرکمفہاھجمسےہنکیل جاؾںیہناہک،ویکںہکاہللاعت یاکاراشدےہہک(رحمامتذموکرہ)ےکالعفہابیق
امتؾوعرںیتالحؽںیہ،انبابعسریضاہلل ہنعےتہکںیہہکارگاس یےسزانرکےوتاسیکویبیاسرپ جاؾںیہنوہیگ(،ویکںہکدفونہبںںیمےساکیےساکنحوہا
وہ رھپ دفرسی ےس اکنح رکے وت یلہپ  جاؾ وہاجیت ،زان ےس  جاؾ ںیہن وہیت) ٰییحی دنکی ،یبعش افر رفعج ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ارگ وکح  صخش ڑلیک ےس لعف حیبق اک
اراکتبرکےوتاسرپاسڑلیکیکامں جاؾوہاجیتےہافررھپاسیکامںےسفہاکنحںیہنرکاتکسٰ،ییحیوکح تیصخشںیہن،زینیسکآد یےن(اسرفاتیںیم)اسیک
اتمتعبںیہنیک،رکعہمانبابعس ریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہ ہک اس یےسزانرکےنرپویبی جاؾںیہن وہیتافراوبرصنےسہیوقنمؽےہہکاس یےسزانرکےن

ےک دعبویبی  جاؾوہاجیتےہ،رمعاؿنبنیصحافراجرب نب زدیافرنسحافرضعب رعاویقںےس رفاتیےہ ہکہیبس  جاؾںیہ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنعےتہکںیہ (رظن
رکےنےس جتماصمرہتاثتبںیہنوہیت)بجکتمہرتسبیہنیکاجےئ،انببیسمرعفہافرزرہیےناہک(ویبییکامںفریغہےکزانرکےنےس)ویبی جاؾںیہن
وہیت،زرہیےتہکںیہہکرضحتیلعےنرفامای جاؾںیہنوہیتافرزرہیاکوقؽرملسےہاہمتریفہایٹیبںوجاہمتریویبیےکےلہپاخفدنےسںیہمترپاؿےک جاؾوہےن
م
اک ایبؿ ،انبابعس ریض اہلل ہنعےتہکںیہ ہک دوخؽ ،شنس،افر سملےکینعم امجع ےکںیہافراہک ہک ویبی یکوپایتں افروناایسں یھب اس یکافالدییک رطح  جاؾںیہ،
ویکںہکآپیلصاہللہیلعفملسےناؾہبیبحےساراشدرفامایاھتہکریمےاسےنماینپایٹیبںافرںینہبہن شیرکفا فراےسییہوپےتیکویبیافرےٹیبیکویبیرباربےہ،افر
اہکہکبسظفلرہبیبےسانجادںیہ،وخاہوگدںیموہںایہنوہں،آرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنا ےنوناےسوکےٹیبےکظفلےسوموسؾایکےہ(الخگ ہیہکرہمسقیکیٹیب
افررہونعیکامںافررہرطحیکنہب جاؾےہ)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 96

راوی  :ح٤یسی ،سٔیا ،٪ہظا ،٦رعوہ ،زی٨ب ،ا ٦حبيبہ رضی اہلل ً٨ہا

ک فٔی
يب َة َٗاَِ ٟت ُٗ ُِ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ صَ َِ َٟ ١
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
ٔیک أ ُ ِخًٔی َٗا َ٢
َک ب ٔ ُِ ٤دَ ٔ ٠ی ٕة َوأَ َح ُّب َٔ َ ٩ِ ٣
َ َٛىٔی ٓ َ
٣َ ١اذَا ُُِٗ ٠ت َت ِٜٔ٨حُ َٗا َ ٢أَتُ ٔحبِّي َن ُُِٗ ٠ت َِ ٟش ُت َ ٟ
اَٗ ٪ا ََٓ ٢أَٓ ٌَِ ُ
ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی ُسٔ َِی َ

يبًٔی َ٣ا َح َِّ ٠ت لٔی أَ ِر َؿ ٌَ ِتىٔی
َِٔ َّ ٧ضا َلَ َت ٔح ُّ ١لٔی ُُِٗ ٠ت بَ ََِ ٠ىٔی أََ َّ ٧
ک َت ِد ُل ُب َٗا َ ٢ابِ ََ ٨ة أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََِ ٟ ٢و َ ٥َِ ٟتَ ٩ِ ُٜرب ٔ َ
َوأَبَا َصا ث ُ َویِ َب ُة ٓ َََل َت ٌِز ٔ ِؿ ًََ ٩ل َ َّی بَ َ٨اتَٔ َّ٩ُٜو ََل أَ َخ َواتَٔ َّ٩ُٜو َٗا ََّ ٢
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦زُ َّرةُ ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
دیمح ی ،ایفسؿ ،اشہؾ ،رعفہ ،زبنی ،اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع یتہک ںیہہک ںیم ےن آپ یلص اہللہیلعفملس ےس اہک ہک ،ایک آپ وک ریمی
نہب،تنباوبایفسؿےس رتبغےہ،آپےنرفامایرھپںیمایکرکفں،ںیمےناہکرھپآپاکنحرکےئجیل،آپےنرفامایوترایضےہ،
ںیمےناہک ایکںیم آپیک اکییہویبیوہں،ںیماینپ نہبوکآپیکزفتیج ںیم بسےسزایدہدنسپرکیتوہں،آپ ےنرفامایفہ
ریمےےئلالحؽںیہن،ںیم ےناہکںیمہ وت ربخیلمےہ ہکآپ ےن(اؾرہبیب)درہ درتخاوبہملس وکاغیپؾاکنحدایےہ،رفامایفہریمے
رھگںیمہنآیتبتیھبریمےےئلالح ؽہنیھت،ویکںہکےھجمافراسےکابپوکوثہیبےندفدھالپایےہ،ریمےاسےنماینپونہبں
افرویٹیبںوک شیہنرکف،ثیلےتہکںیہہکمہےساشہؾےنایبؿایکافرفہسگراکچدرہدرتخاوبہملسیہاتبای۔
رافی  :دیمحی،ایفسؿ،اشہؾ،رعفہ،زبنی،اؾہبیبحریضاہللاہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکرفامؿ( جاؾہیےہہک)متدفونہبںوکاکیاکنحںیمعمجرکف،رگموج...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اہللاعت یاکرفامؿ( جاؾہیےہہک)متدفونہبںوکاکیاکنحںیمعمجرکف،رگموجذگراکچ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ،ا ٦حبيبہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٪زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اب أَ َِّ ُ ٪
َک ب ٔ ُِ ٤دَ ٔ ٠ی ٕة
اَٗ ٪ا ََ ٢وتُ ٔحبِّي َن ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِِ ٟ ٥ش ُت َ ٟ
يب َة َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أِٜ٧حِ أ ُ ِخًٔی ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی ُسٔ َِی َ
أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط أَ َّ ٪أَُ َّ٦حب ٔ َ

َوأَ َح ُّب ََ ٩ِ ٣ط َار َٛىٔی فٔی َخيِ ٍ ٕأ ُ ِخًٔی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠ذَٔ ٔ ٟک َلَ یَ ٔح ُّ ١ل ٔی ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََواہللٔ َِّٔ٧ا

ک تُزٔی ُس أَ َِ ٪ت ِٜٔ٨حَ ُز َّر َة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢ب ٔ َِ ٨ت أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٓ ُُِ٘ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢واہللٔ َِ ٟو َ ٥َِ ٟت ٩ِ ُٜفٔی َح ِحزٔی َ٣ا
ََ ٨َ ٟت َح َّس ُث أََ َّ ٧
َح َِّ ٠ت لٔی َِٔ َّ ٧ضا ََلبِ َُ ٨ة أَخٔی ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة أَ ِر َؿ ٌَ ِتىٔی َوأَبَا َسَ ٤ََ ٠ة ث ُ َویِ َب ُة ٓ َََل َت ٌِز ٔ ِؿ ًََ ٩ل َ َّی بَ َ٨اتَٔ َّ٩ُٜو ََل أَ َخ َواتَّٔ٩ُٜ

دبعاہلل نب وی ف،ثیل ،لیقع،انباہشب ،رعفہ نب زریب،زبنیتنب ایبہملس،اؾہبیبحیتہک ںیہہک ںیم ےن اہکای روسؽاہلل!آپ
ریمینہبتنباوبایفسؿےساکنحرکےئجیل،آپےناہکےھجتہیدنسپےہ،اںوہںےناہکاہںافراسفتقیھبںیمآپیکایلیکویبیوت
ںیہن وہں(ہکلب آپ یک افر ویبایں یھب ںیہ) افر وج وکح  الھبح  ںیم ریمے رشکی وہں ،ےھجم اؿ بس ےس زایدہ اینپ نہب ایھچ یتگل
ےہ،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایفہریمےےئلالحؽںیہنےہ،ںیمےناہکاہللیکمسق!مہےنانسےہہکآپتنباوبہملسےس
اکنحرکاناچےتہںیہ،آپ ےن رفامایایکفہوج اؾہملسیکیٹیب ےہ،ںیم ےناہکیجاہں ،وتآپ ےنرفامایاہللیکمسق!ارگفہریمیرہبیبہن
وہیتبتیھبفہریمےےئلالحؽںیہنویکںہکدفدھےکرہتشےسفہریمییجیتھبےہ،ےھجمافراوبہملسوکوثہیبےندفدھالپای ےہ،
متریمےاسےنماینپونہبںافرویٹیبںوک شیہنرکف۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،ثیل،لیقع،انباہشب،رعفہنبزریب،زبنیتنبایبہملس،اؾہبیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشاکاینپویبییکیجیتھبایاھبیجنےساکنحہنرکےنےکمکحاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
یسکصخشاکاینپویبییکیجیتھبایاھبیجنےساکنحہنرکےنےکمکحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بساً ،٪بساہلل ً ،اػ ،٥طٌيی ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

اػ َّْ ٩ِ ًَ ٥
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪تُ َِٜ ٨حَ ا ِِ ٤ٟزأَةُ ًَل َی ًَ َّ٤ت َٔضا أَ ِو َخا َٟت َٔضا َو َٗا ََ ٢زا ُوزُ َوابِ ُِ ًَ ٩و َّٕ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َ
دبعاؿ،دبعاہلل،اعمص،یبعش،اجربنبدبعاہللریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناسابتےسعنمرفامایےہ
ہکوکح صخشاینپویبییکاھبیجناییجیتھبےساکنحرکے(،ہیدحثی)داؤدافروعؿےنیبعشےس،اںوہںےناوبرہریہریضاہللہنع
ےسلقنیکےہ۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،اعمص،یبعش،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
یسکصخشاکاینپویبییکیجیتھبایاھبیجنےساکنحہنرکےنےکمکحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل

َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٕ أ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل یُ ِح َ ٍُ ٤بَي ِ َن ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو ًَ َّ٤ت َٔضا َو ََل بَي ِ َن ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو َخا َٟت َٔضا
دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےہ ہک
یجیتھبافروھپیھپوکاکنحںیمعمجںیہنرکاناچےئہ،افرہناخہلاھبیجنوکعمجرکاناچےئہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
یسکصخشاکاینپویبییکیجیتھبایاھبیجنےساکنحہنرکےنےکمکحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 100

راوی ً :بساً ،٪بساہلل  ،یو٧ص ،زہزیٗ ،بیؼہ ب ٩ذویب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

یؼ ُة بِ ُ ٩ذُ َُیِبٕ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َٗب ٔ َ
ِک ا ِ٨ِ ٤َ ٟز ٔ َٔ ٟة َٔلَ َّ٪
یضا بٔتَٔ ٠
َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪تُ َِٜ ٨حَ ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ًَل َی ًَ َّ٤ت َٔضا َوا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َو َخا َٟت َُضا َٓن ُ َ ٍی َخا ََ ٟة أَب ٔ َ

َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦اَ ٨َّ ٟش ٔب
رع َو َة َح َّسثَىٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ ِّ
ُح ُ٣وا ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة َ٣ا یَ ِ ُ
ُِ

دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،ہصیبقنب ذفبی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنوھپیھپ
رپاس یکیجیتھبےس افراخہلرپاسیکاھبیجنےساکنح رکےن ےسعنمرفامایےہ(،زرہی ےتہکںیہ)مہوعرتےکابپیکاخہلاک یھب
یہیمکحہ ےتھجںیہ،ویکںہکرعفہےنھجم ےسرفاتییک ےہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع رفامیتںیہہکوجرےتشبسنےس جاؾںیہ
فیہدفدھےنیپےس جاؾوہاجےتںیہ۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،ہصیبقنبذفبی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹہ
اغشر(ب)اکایبؿ...
اکنح
ابب  :اکنحاکایبؿ
ٹہ
اغشر(ب)اکایبؿ
اکنح

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 101

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک٧ ،آٍ اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اٟظ َِارٔ َو ِّ
َ َ ٧هی ًَ ِِّ ٩
ِ ابِ ََ ٨تطُ َِ ٟی َص بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َػ َس ْاٚ
اٟظ َِ ُ
ار أَ ِ ٪یُزَ ِّو َد اَّ ٟز ُج ُ
 ١ابِ ََ ٨تطُ ًَل َی أَ ِ ٪یُزَ ِّو َجطُ ِاْل َ ُ
دبعاہللنبوی ف،امکل،انعفانبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناکنحاغشرےسعنمرفامایےہ،افرفہ
ہی ےہ ہک رمد اینپ یٹیب اک اس رشط رپ اکنح رکے ہک فہ دفرسا اینپ یٹیب اک اس ےس اکنح رکدے افر اؿ دفونں ےک درایمؿ رہم ھچک ہن
وہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انعفانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاکاانپسفنیسکوکہبہرکدےنیاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتاکاانپسفنیسکوکہبہرکدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 102

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سَل ،٦ابٓ ٩ـی ،١ہظا ،٦رعوہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََلَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ١ح َّسث َ َ٨ا ص ٔظَ ا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت َخ ِو َُ ٟة ب ٔ ُِ ٨ت َح ٕٔ ٜیَّ ٩ِ ٣ٔ ٥
اَٟلِٔی َو َصب ِ َن
ْ
أَ ِن ُٔ َش ُضٔ ٨َّ ٠ٟٔ َّ٩ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة أَ َ٣ا َت ِش َتهٔی ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ أَ َِ ٪ت َض َب َنٔ َِش َضا َّ ٔ ٟل ُج ٔ٤َّ ٠َ َٓ ١ا َ٧زََِ ٟت تُ ِز ٔج ُئ َ٩ِ ٣

رش َو ًَ ِب َسةُ
اک َر َوا ُظ أَبُو َسٌٔی ٕس ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّز ُب َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
ک ِ ٔ ََّل ي َُشارٔ َُ فٔی َص َو َ
َتظَ ا ُئ ُٔ ٨ِ ٣ضُِ ٠ُٗ َّ٩ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَ َری َربَّ َ

ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة یَزٔی ُس َب ٌِ ُـ ُض ًَِ ٥ل َی َب ٌِ ٕف

دمحمنبالسؾ،انبلیضف ،اشہؾ،رعفہےتہکںیہہکوخہلدرتخ میکحاؿوعروتںںیمےسںیھتوہنجںےناانپسفنآرضحنتیلصاہلل
ہیلع فملس وک ہبہ رکدای اھت ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع م ےن ںیگل ہک وعرت وک اانپ سفن ہبہ رکےت وہےئ رشؾ ںیہن آیت ،رھپ بج
م ِْت
(ت ِ ٹ ُ
جنَمْ َ َتئُ ُھ َّن)فا یآتیانزؽوہح ،وتںیمےناہکایروسؽاہلل!ںیمآپےکربوکدیتھکیوہںہکفہآپیکرمیض ےک
ُ ْز
اطمقبمکحاتجیھب ےہ،اس دحثیوکاوبدیعسومدئب،دمحم نبرشبافردبعہےناشہؾےکفادلےکذرہعیرضحتاعہشئ ریضاہلل اہنع
ےسرفاتیایک،اکیےندفرسےےسمکفشیبیھبایبؿایک۔
رافی  :دمحمنبالسؾ،انبلیضف،اشہؾ،رعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتلا جاؾںیماکنحرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
احتلا جاؾںیماکنحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 103

راوی ٣ :اٟک ب ٩اس٤اًی ،١ابً ٩يي٨ہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،جابز ب ٩زیس رضی اہلل ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
ک بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِْ ٤زو َح َّسثَ َ٨ا َجابٔزُ بِ َُ ٩زیِ ٕس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

َح ْ٦
َتزَ َّو َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ُٔ ِ ٣
امکل نب اامسلیع ،انب ہنییع ،رمعف نب دانیر ،اجرب نب زدی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ےس انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناحتلا جاؾںیماکنحایکےہ۔
رافی  :امکلنباامسلیع،انبہنییع،رمعفنبدانیر،اجربنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکاکنحہعتماریخفتقںیمعنمرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکاکنحہعتماریخفتقںیمعنمرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 104

راوی ٣ :اٟک ب ٩اس٤اًی ،١ابً ٩يي٨ہ ،زہزی ،حش ٩ب٣ ٩ح٤س بً ٩لی

ک بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤اٟزُّصِز ٔ َّی َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َ ٍن ٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َوأَ ُخو ُظ ًَ ِب ُس
َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
ض ِ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَةٔ َو ًَ ِ٩
اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیض ٔ َ٤ا أَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪یا َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٔ ٢لبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ُ ُٟحؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاَلِ َصَِّ ٔ ٠یةٔ َز ََ ٩َ ٣خ ِیب َ َ ٍ

امکلنباامسلیع،انبہنییع،زرہی،نسحنبدمحمنبیلعافراسےکاھبح دبعاہللا ےنفادلےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿ
ایک ہک رضحت یلع ےن انب ابعس ریض اہللہنع ےس اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن زامہن گنج ںیم اکنح ہعتم افر دگےھ ےک
وگتشےسعنمرفامای۔
رافی  :امکلنباامسلیع،انبہنییع،زرہی،نسحنبدمحمنبیلع

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

ابب  :اکنحاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکاکنحہعتماریخفتقںیمعنمرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 105

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہ ،ابی ح٤زہ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ئ
ض ُسئ ٔ َِ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ت ٌَ ٔة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی َج َِ ٤ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ک فٔی ا َِ ٟحا َّٔ ٢
ض َن ٌَ ِ٥
اٟظسٔیسٔ َوفٔی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ ٗ ٔ َّْ ٠ة أَ ِو ِ َ ٧ح َو ُظ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َف َّخ َؽ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َِ ٣ولّی َٟطُ ِٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
ََ
دمحم نب اشبر ،دنغر ،ہبعش ،ایب زمحہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس اکنح ہعتم اکہلئسم وپاھچ ،وت اںوہں ےن اےس اجزئ
اتبای،اؿےکآزادےئکوہےئالغؾےناہکہیوتبجاھتہکتخسرضفرتوہیتافروعرںیتمکوہںیت،وتانبابعساہک،اہں!
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،ایبزمحہےتہکںیہہکںیمےنانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکاکنحہعتماریخفتقںیمعنمرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 106

راوی ً :لی ،سٔیا٤ً ،٪زو ،حش ٩ب٣ ٩ح٤س ،جابز بً ٩بساہلل  ،اور س٤٠ہ ب ٩اٛوَ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اَلِ َ َِ ٛو َٔ َٗ َاَل ُ٨َّ ٛا فٔی َج ِی ٕع
َٓأ َ َتاَ٧ا َر ُسو َُ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َّ ٧ِٔ ٢ط َٗ ِس أُذ ٔ ََ ٪ل ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت ِش َت ِ٤تٔ ٌُوا َٓا ِس َت ِ٤ت ٔ ٌُوا َو َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ

ٔرشةُ َ٣ا
َح َّسثَىٔی ِ ٔ َی ُ
اض بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اَلِ َ َِ ٛو َٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا َر ُج َٕ ١وا َِ ٣زأَة ٕ َت َوا َٓ َ٘ا ٌَٓ ِ َ

ا٨َ َٟ ٪ا َخ َّ
ض ًَا َّّ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو
بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا ثَ ََل ُث ََ ٟیا َٕٓ ٢إ ٔ ِ ٪أَ َحبَّا أَ ِ ٪یَ َتزَا َی َسا أَ ِو َیت َ َت َارکَا َت َت َارکَا ٓ ََ٤ا أَ ِزرٔی أَ َط ِی ْئ ک َ َ
اػ ّة أَ ِ٨َّ ٠ٟٔ ٦ا ٔ
ًَ ِبس اہللٔ َوبَ َّي َُ ٨ط ًَل ٔ ٌّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َُ ٨ِ ٣شو ْر
یلع،ایفسؿ،رمعف،نسحنبدمحم،اجربنبدبعاہلل،افرہملسنباوکعےتہکہکمہاکیرکشلںیمےھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
امہرےاپسآرکاراشدرفامایہکہعتمرکےنیکااجزتدییئگےہ،متہعتمرکول(اخبریےتہکںیہہک)ہملسنباوکعےتہکںیہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوعرتفرمدابمہوماقفوہاجںیئوتنیتراوتںےکےئلابمہرشعترکاناجزئےہ،اسےکدعبارگ
رھپیمکزایدیترکاناچںیہوتفہ اتخمر ںیہ،ہنولعمؾہیامہرے ےئلاخص اھتای بسولوگں ےئلیکاجزئاھت(،اوبدبعاہللاخبریےتہک ںیہہک)
ہکرضحتیلعریضاہللہنعےناسمکحےکوسنمخوہےنوکیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :یلع،ایفسؿ،رمعف،نسحنبدمحم،اجربنبدبعاہلل،افرہملسنباوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتوک کیآد یےسا ےناکنحیکدروخاتسرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتوک کیآد یےسا ےناکنحیکدروخاتسرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 107

راوی ً :لی بً ٩بساہلل ٣ ،زحو ٦بً ٩بساٌٟزیزب٣ ٩ہزا٪

اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ثَاب ٔ ّتا ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ َّی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س إَٔ َ ٧ص
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣زحُ ُو ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ِٔ ٣ٔ ٩ض َز َ
َوً ٔ َِ ٨س ُظ ابِ َْ ٨ة َُ ٟط َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َجائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٌِز ٔ ُق ًََِ ٠یطٔ َنٔ َِش َضا َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ

َک بٔی َحا َج ْة َٓ َ٘اَِ ٟت ب ٔ ُِ ٨ت إَٔ َ ٧ص َ٣ا أَ َٗ ََّ ١ح َیائ َ َضا َوا َس ِوأَ َتا ِظ َوا َس ِوأَ َتا ِظ َٗا َ ٢ه ٔ َی َخي ِ ْ ٍ ٔٔ ٨ِ ٣ک َرُٔ َب ِت فٔی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
أََ ٟ

َو َس ََّ ٌََ ٓ ٥َ ٠ز َؿ ِت ًََِ ٠یطٔ َنٔ َِش َضا
یلعنبدبعاہلل،رموحؾ نب دبعازعلسینبرہماؿےتہکںیہہکںیمافر اسنیکیٹیباسنریضاہللہنعےکاپسےھٹیبےھت،رضحتاسن
رفامےن ےگل ہک اکی وعرت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ اانپ سفن  شی ایک افر اہک ای روسؽ اہلل! ایک آپ وک ریمی احتج ےہ،
رضحتاسنیکیٹیبےناہک،فہیسیکےبرشؾوعرتیھت،اوسفسےبرش ی!ےبرش ی!رضحتاسنریضاہللہنعےنوجابدایہک
فہھجتےسرتہبیھتہکاسےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکرتبغرکےکاؿےکاسےنماانپسفن شیایک۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،رموحؾنبدبعازعلسینبرہماؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتوک کیآد یےسا ےناکنحیکدروخاتسرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 108

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی ،٥ابوُشا ،٪ابوحاز ،٦سہ١

َ
َ
َ
رع َؿ ِت َنٔ َِش َضا ًَل َی
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أ َّ ٪ا َِ ٣زأ ّة َ َ

یضا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ً ٔ َِ ٨س َک َٗا َ٣َ ٢ا ً ٔ ِ٨سٔی َط ِی ْئ َٗا َ ٢اذِ َص ِب
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط َر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َز ِّو ِجَ ٔ ٨
َٓا َِ ٟتِ ٔ٤ص َوَِ ٟو َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس ٓ ََذ َص َب ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا َََ ٢ل َواہللٔ َ٣ا َو َج ِس ُت َط ِیئّا َو ََل َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس َو َلَ ٩ِٔ ٜص َذا ِ ٔ َزارٔی

َوََ ٟضا ن ِٔؼ ُٔ ُط َٗا ََ ٢س ِض َْ ١و َ٣ا َُ ٟط رٔ َزائْ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا َت ِؼ َ ٍُ ٨بٔإ ٔ َزارٔ َک ِ ٔ َِٟ ٪ب ٔ ِش َت ُط  ٥َِ ٟیََِ ٠ًَ ٩ِ ُٜی َضا
ک ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِیئ َٓ َحَ٠ص اَّ ٟز ُج ُ َّ
َفآ ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ْئ َوِ ٔ َِٟ ٪ب ٔ َش ِت ُط  ٥َِ ٟیََِ ٠ًَ ٩ِ ُٜی َ
ْ َ
َ ١حًی ِٔذَا كَا َِ ٣َ ٢حُ ٔ ٠ش ُط َٗ َاَ َ ٦
ُقآ َٔ٘ َٓ ٪ا َ٣َ ٢ع ٔی ُس َورةُ ََ ٛذا َو ُس َورةُ ََ ٛذا ُ ٔ ٟش َو ٕر ي ٌَُ ِّسزُ َصا َٓ َ٘ا َ٢
َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س ًَا ُظ أَ ِو زُعٔ َی َٟطُ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َ٣اذَا ََ ٌَ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ُقآ ٔ٪
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٨َ ِٜ٠َ ٣اَ ٛضا ب ٔ َ٤ا ََ ٌَ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ

دیعس نب ایب رممی ،اوباسغؿ ،اوباحزؾ ،لہس ےتہک ںیہ ہک اکی وعرت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےکاسےنم ا ےن آپ وک  شی
ایک،اکیاحصیب ےنرعضایک ای روسؽاہلل!اساکھجمےساکنحرکا دےئجی،آپ ےنوپاھچریتےاپسایکزیچےہ؟فہ وبالریمے اپس
ھچک ںیہن ،رفامای اج رک ڈوھڈنف ،ارگہچ ولےہ ہک اوگنیھٹ وہ ،فہ ایگ افر دفابرہ آرک م ےن اگل ای روسؽ اہلل! اہلل یک مسق ےھجم ھچک ںیہن الم ،ہن
ولےہیکاوگنیھٹیہ یلم،اہتبل ریماہہتدنبےہ،آداھاسوکدےدےئجی،لہسےتہکںیہہک اسےکاپسدفرسیاچدرہن یھت،آپ ےن
وجاب دای ریتی اچدر وک ایک رکںی ،ارگ وت افڑھ ےل وت فہ یگنن افر ارگ فہ افڑھ ےل وت وت اگنن ،فہ ےب اچرہ (امویس وہ رک) اھٹیب ایگ ،تہب دری
کتھٹیبرکاجےناگل،آپےناےس(اجےت)وہےئدھکیرکالبای،اییسکےسولباای،افررفامایےھجترقآؿیکوکؿوکؿیسوسرںیتایدںیہ،
اس ےن دنچ وسروتں اک انؾ ےل رک اہکالفں الفں وسرت اید ےہ ،وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےھجت رقآؿ رشفی یک
تلیضفےکفہجےساسوعرتاکامکلانبدای۔
رافی  :دیعسنبایبرممی،اوباسغؿ،اوباحزؾ،لہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یٹیباینہبیکیسکزبرگےساشدیرکدےنییکدروخاتسرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
یٹیباینہبیکیسکزبرگےساشدیرکدےنییکدروخاتسرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 109

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،ػاٟح بٛ ٩یشا ،٪اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ً ،بساہلل ب٤ً ٩ز

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُ٩
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
اب ح ٔي َن َتأَیَّ َِ ٤ت َحٔ َِؼ ُة ب ٔ ُِ ٨ت ًُ ََ ٤ز ٔ٩ِ ٣
ًَ ِب ٔس اہللٔ أَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ُخ َِ ٨ی ٔص بِ ُٔ ٩ح َذا َٓ َة َّ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ت ُُوف ِّ َی بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ٩
اٟش ِض ٔ ِّ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
یم َوک َ َ
اَ ٌََ ٓ ٪ز ِؿ ُت ًََِ ٠یطٔ َحٔ َِؼ َة َٓ َ٘ا ََ ٢سأَُ ِ ٧وزُ فٔی أَ ِ٣زٔی ََٓ٠ب ٔ ِث ُت ََ ٟیال ٔ َی ث ُ ََّ ٔ َٟ٘ ٥یىٔی َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س بَ َسا لٔی أَ ِ٪
ا َِ ٟد َّل ٔ
ا ٪بِ ََ َّٔ ًَ ٩
اب أَ َت ِی ُت ًُ ِث ََ ٤

یت أَبَا بَ ُِکٕ ِّ
ُک َحٔ َِؼ َة ب ٔ َِ ٨ت ًُ ََ ٤ز ٓ ََؼ ََ ٤ت أَبُو بَ ُِکٕ ََٓ ٥َِ ٠ی ِز ٔج ٍِ
ََل أَ َتزَ َّو َد َی ِومٔی َص َذا َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َٓ َُ ٔ ٘٠
اٟؼ ِّس َیُِ ٠ُ٘ َٓ ٙت ِ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َز َّو ِجت َ
اَ٠َٓ ٪ب ٔ ِث ُت ََ ٟیال ٔ َی ث ُ ََّ ٥خ َل َب َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَِ َِٜ٧حت َُضا ِٔیَّا ُظ
ِلٔ َ َّی َط ِیئّا َو ُُ ٨ِ ٛت أَ ِو َج َس ًََِ ٠یطٔ ٔ٣ىِّی ًَل َی ًُ ِث ََ ٤
ک َط ِیئّا َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو
رع ِؿ َت ًَل َ َّی َحٔ َِؼ َة َٓ ٥َِ ٠أَ ِر ٔج ٍِ َِِٔ ٟی َ
َٓ ََ ٔ ٘٠یىٔی أَبُو بَ ُِکٕ َٓ َ٘ا ََ ٠َّ ٌَ َٟ ٢
ک َو َج ِس َت ًَل َ َّی ح ٔي َن َ َ
َّ
َّ
َّ
ََک َصا
بَ ُِکٕ َٓإُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟی ٌِِ ٨َ ٤ىٔی أَ ِ ٪أَ ِر ٔج ٍَ َِِٔ ٟی َ
رع ِؿ َت ًَل َ َّی َِٔل أَنِّی ُُ ٨ِ ٛت ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ َٗ ٥َ ٠س ذ َ َ
ک ٓ ٔ َامی َ َ
َس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَِ ٟو َت َز ََ ٛضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ب ٔ ِ٠ت َُضا
َٓ ٥َِ ٠أَ َُٔ ٩ِ ٛل ُ ِٓش َٔی ٔ َّ
دبعازعلسی نب دبعاہلل  ،اربامیہ نب دعس ،اص حل نب شیکؿ ،انباہشب ،اسمل نب دبعاہلل  ،دبعاہلل نب رمعےتہک ہک ہصفح تنبرمع ،سنخ
نبذخاہفیمہسا ےن وشرہےک رماجےنےکدعبویبہوہںیئگ افرہیروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکدفوتسں ںیمےس ےھتافرودہنی
ںیموفتوہےئگےھت،رمعنباطخبےتہکںیہہکںیمےننامثؿ نبافعؿےکاپسہصفحاکذرکایکوتاںوہںےنوجابدایہکںیموغر
رکفں اگ ،اس ےک دعب ںیم یئک دؿ رہھٹا راہ ،رھپ فہ اکی دؿ ھجم ےس لم رک م ےن ےگل ،ےھجم ایھب اکنح رکان انمبس ولعمؾ ںیہن وہات،
رضحترمعافرفؼرفامےتںیہہکرھپںیمےنرضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےس اہک،ارگمتاچوہوتںیماینپیٹیبہصفحاکآپےس
ایبہ رک دفں ،اوبرکب اخومش وہےئگ ،افر ےھجم ھچک وجاب ہندای ،ےھجم اؿ رپنامثؿ ریض اہلل ہنع ےس یھب زایدہ ہصغ آای ،رھپ ںیم دنچ رفز
رہھٹااھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنہصفحاکاغیپؾاجیھب،ںیمےنہصفحاکاکنحآپےسرکدای،اسےکدعبھجمےساوبرکبےلم،
وتاہکبجمتےنھجمےسذرکایکاھتافرںیمےنھچکوجابہندایاھتوتمتانراضوہےئگےھت،رضحترمعرفامےتںیہہکںیمےنوجاب
دایاہں!اوبرکبےنرفامایےھجماہمتریابتوبقؽرکےنےسااکنرہناھت،نکیلںیماجاتن اھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناؿاکذرک
ایکےہافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکدیھبوھکانلےھجموصقمدہناھت،ارگروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسہیارادہوھچڑدےتیوتںیموظنمر
رکاتیل۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،اصحلنبشیکؿ،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
یٹیباینہبیکیسکزبرگےساشدیرکدےنییکدروخاتسرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٗ :تيبہٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،رعاک ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ َ
يب َة
رعا ٔک بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط أَ َّ ٪أَُ َّ٦حب ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أبٔی َحبٔیبٕ ًَ َِ ٔ ٩

ک َ٧اْ ٔ ٛح زُ َّر َة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َس ََ ٤َ ٠ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٗاَِ ٟت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ٧ِٔ ٥َ ٠ا َٗ ِس َت َح َّسث ِ َ٨ا أََ َّ ٧

َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًَل َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َِ ٟو  ٥َِ ٟأَِٜٔ٧حِ أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َ٣ا َح َِّ ٠ت لٔی ِ ٔ َّ ٪أَبَاصَا أَخٔی ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَةٔ

ہبیتق ،ثیل ،سیدی نب ایب بیبح ،رعاک نب امکل ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک ھجم ےس زبنی تنب اوبہملس ےنایبؿ ایک ہک اؾہبیبح ریض
اہللاہنعےنروسؽاہللیلص اہللہیلعفملسےس اہک ،مہےن انسےہآپ اکدرہتنبایبہملس ریضاہللاہنع ےساکنحرکےناکارادہ ےہ،
آرضحنتیلصاہللہیلعفملسےناہک،ایکاؾہملسےکوہےتوہےئاکنحرکاتکسوہں،ارگںیماؾہملسےساکنحہنیھبرکات،بجیھب
فہریمےفاےطسالحؽہنوہیتویکہکنااکسفادلریمادفدھرشکیاھبح ےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدینبایببیبح،رعاکنبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کننت
زامہندعتںیمالعہیناغیپؾاکنحےنجیھبےسوخػہنرکےناکایبؿ،ا مےکینعمت...
ابب  :اکنحاکایبؿ
کن ت
زامہن دعتںیم العہین اغیپؾ اکنح ےنجیھب ےس وخػ ہن رکےناک ایبؿ ،ا ن م ےک ینعم مت ےن اپھچای (افر سج زیچ یک افحتظ یک اجےئ اےس نونکؿ ےتہکںیہ) مت وک (وعرت ےک
زامہندعتںیم)اغیپؾاکنحےنجیھبےسھچکوخػںیہن،ایاچےہا ےندولںںیمروھکاہللاجاتنےہہکمتذرکےئکریغبہنروہےگ،رگمہیفخوقؽفرقارہنرکف

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :زائسہ٨٣ ،ؼور٣ ،حاہس ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ئ َي ُ٘و ُِ ٢نِّٔی أُرٔی ُس اَّ ٟتزِؤیخَ
رع ِؿت ُِ ٥بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣خ ِٔل َبةٔ اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ض ٓ ٔ َامی َ َّ
َح َّسثَ َ٨ا َزائ َٔسةُ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َک َیْ ٤ة َوِنِّٔی ٓ ٔ
ٔیک ََ ٟزأُ ْب َوِ ٔ َّ ٪اہللَ ََ ٟشائ َِْٔ ِٟٔ ٙی ٔک َخي ِ ّ ٍا أَ ِو
َّس لٔی ا َِ ٣زأَ ْة َػاَ ٔ ٟح ْة َو َٗا َ ٢ا َِ٘ ٟا ٔس َُ ٥ي ُ٘و ُٔ َّ ٧ِٔ ٢ک ًَل َ َّی َ ٔ
َوََ ٟوز ٔ ِز ُت أَُ َّ ٧ط َت َی َّ َ
رشی َوأَِ٧تٔ ب ٔ َح ِٔ ٤س اہللٔ َ٧آ ٔ َ٘ ْة َو َت ُ٘و ُ ٢ه ٔ َی َٗ ِس أَ ِس َ٣َ ٍُ ٤ا َت ُ٘و ُ٢
ِ َ ٧ح َو َص َذا َو َٗا ََ ًَ ٢لائْ ي ٌَُ ِّز ُق َو ََل یَبُو ُح َي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢لٔی َحا َج ّة َوأَبِ ٔ ٔ

َُف ِ ٚبَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َو َٗا َ ٢ا َِ ٟح َش ُ٩
َو ََل َت ٌٔ ُس َط ِیئّا َو ََل یُ َواً ٔ ُس َوُّ ٔ ٟی َضا بٔ َِيِ ٍ ًٔ ٔ َِ ٔ٤٠ضا َوِ ٔ َِ ٪وا ًَ َس ِت َر ُج َّل فٔی ً َّٔست َٔضا ث ُ ََّ َٜ َ ٧ ٥ح َضا َب ٌِ ُس  ٥َِ ٟي َ َّ
اب أَ َج َُ ٠ط َت ِٔ َ٘ ٨ض َی ا َِّٔ ٌٟسةُ
َک ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َحًَّی یَ ِب َّ ُ٠ا ِل َٔ ٜت ُ
َسا اٟزَِّ٧ا َویُ ِذ َ ُ
ََل تُ َواً ٔ ُسوصًُّ ٔ َّ٩
ت
زادئہ ،وصنمر ،اجمدہ ،انب ابعس ریض اہلل ہنع امیف رعص م یک ریسفت ںیم رفامےت ںیہ ہک (یسک وعرت ےس وج دعت ںیم وہ) ےہک ہک
ریمااشدیاکارادہےہافرںیماچاتہوہںہکوکح  کیوعرتلماجےئ،اقمسےتہکںیہہک(آتیاکبلطمہیےہ)وکح ےہکوتریمے
زندکیزبرگےہ افرںیمےھجتدنسپرکاتوہں،اہللےھجت الھبح اچنہپےئای(افرھچک) اسرطح ےسےہک،اطعءےتہک ہکااشرۃےہک اظرہ
رکےکہنےہک(ہکلبہی)ےہکےھجمہیاحتجےہ،متوکاشبرتوہافرمتدخاےک لضےسوھکیٹںیہنوہ،وتوعرترصػہید ہدےہک
ںیم یتنس وہں نکیل وکح  فدعہ ہن رکے افر ہن ف ی ریغب اس ےس ےہک فدعہ رکے افر ارگ وعرت زامہن دعت ںیم یسک صخش ےس فدعہ
رک ے اس ےک دعب اس ےس اکنح رکے وت رمد ف وعرت ںیم رفتقی ہن رکاح  اجےئ ،افر نسح ےتہک ہک وپدیشہ فدعہ ےس زان رماد ےہ،
انبابعسےسرفاتیےہہک( َخ َّتی َی ْنٹل ُ َ
ل
ک
ْ
ب َأ َ ٹخ َل ُش)ےکینعمںیہبجکتدعتامتؾہنوہاجےئ۔
ا
ن
ا
ِ
َ
ُ
رافی  :زادئہ،وصنمر،اجمدہ،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتوکاکنحےسےلہپدھکیےنیلےکاجزئوہےنےکایبؿںیم...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتوکاکنحےسےلہپدھکیےنیلےکاجزئوہےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :شسز ،ح٤از ب ٩زیس ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ

ک َٓ َٜظَ ٔ ُِت ًَ َِ ٩و ِجض ٔک َّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَیِت ٔ
اٟث ِو َب
ُک فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاَ ٔ ٦یحٔی ُئ ب ٔ ٔک ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
ُحیز ٕ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َص ٔذظ ٔا َِ ٣زأَتُ َ
َس َٗ ٕة ٔٔ َ ٩ِ ٣
ٔ
ک فٔی َ َ
ک صَ َذا ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سٔ اہللٔ یُ ِٔ ٤ـطٔ
َٓإٔذَا أَِ٧تٔ ه ٔ َی َٓ ُُِ٘ ٠ت ِ ٔ ِ ٪یَ ُ
دسمد،امحد نبزدی،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایںیمےنمتوکوخاب ںیم
داھکیہکاکیرفہتشریمشیڑپکےںیماہمتریوصتریالایافراسےنھجمےساہکہیآپیکویبیےہ،ںیمےناہمترےرہچہےسڑپکااٹہ
رکداھکیوتفہہنیعبوتیھت،ںیمےنوساچہکارگہیاہللاعت ییکرطػےسےہوتوہرکرےہاگ۔
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتوکاکنحےسےلہپدھکیےنیلےکاجزئوہےنےکایبؿںیم
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راوی ٗ :تيبہ ،يٌ٘وب ،ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

وب ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َجائ َ ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ک َن ِٔ ٔسی َٓ َ٨وَ َز َِِٔ ٟی َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼٌ ََّس ا٨َّ ٟوَ َز َِِٔ ٟی َضا َو َػ َّوبَ ُط ث ُ َّ٥
َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٔجئ ُِت َٔلَ َص َب ََ ٟ
كَأِكَأ َ َرأ ِ َسطُ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ ِت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ أََّ٧طُ َ ٥َِ ٟي ِ٘ ٔف ٓ َٔیضا َط ِیئّا َجََ ٠ش ِت َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ت٩ِ ُٜ
ک َٓاُ ِ ٧وزِ َص َِ ١تحٔ ُس
یضا َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ٨ِ ٔ ً ١س َک َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َٗا َََ ٢ل َواہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢اذِ َص ِب ِلٔ َی أَصَِ ٔ ٠
َ ٟ
َک ب ٔ َضا َحا َج ْة َٓزَ ِّو ِجَ ٔ ٨

َط ِیئّا ٓ ََذ َص َب ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا َََ ٢ل َواہللٔ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َو َج ِس ُت َط ِیئّا َٗا َ ٢اُ ِ ٧و ِز َوَِ ٟو َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس ٓ ََذ َص َب ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا َ٢
ََل َواہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ََل َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس َو َلَ ٩ِٔ ٜص َذا ِ ٔ َزارٔی َٗا ََ ٢س ِض ْ٣َ ١ا َُ ٟط رٔ َزائْ َََٓ ٠ضا ن ِٔؼ ُٔ ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ک ٔ٨ِ ٣طُ َط ِی ْئ َٓ َحََ ٠ص
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َت ِؼ َ ٍُ ٨بٔإ ٔ َزارٔ َک ِ ٔ َِٟ ٪ب ٔ ِش َتطُ  ٥َِ ٟیََِ ٠ًَ ٩ِ ُٜی َضا ٔ٨ِ ٣طُ َط ِی ْئ َوِ ٔ َِٟ ٪ب ٔ َش ِت ُط  ٥َِ ٟیََِ ٠ًَ ٩ِ ُٜی َ

اَّ ٟز ُج ُ َّ
ُ
َفآ ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠و ِّّ ٟیا َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔطٔ َٓ ُسعٔ َی َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ َٗا َ٣َ ٢اذَا
َ ١حًی كَا َِ ٣َ ٢حُ ٔ ٠ش ُط ث ََّ َٗ ٥اَ َ ٦

ک َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
ُق ُُصُ ٩ِ ًَ َّ٩هَ ِضز ٔ َِٗ٠ب ٔ َ
ََ ٌَ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ُقآ َٔٗ ٪ا َ٣َ ٢عٔی ُس َورةُ ََ ٛذا َو ُس َورةُ ََ ٛذا َو ُس َورةُ ََ ٛذا ًَ َّس َز َصا َٗا َ ٢أَ َت ِ َ
ُقآ ٔ٪
اذِ َص ِب َٓ َ٘ ِس َُ ِٜ٠َّ ٣تَ َٜضا ب ٔ َ٤ا ََ ٌَ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ہبیتق،وقعیب،اوباحزؾ،لہسنبدعسےتہکہکاکیوعرتےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسرعضایکہکایروسؽاہلل!ںیمآپوک
اانپسفنہبہرکےنآح وہں ،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناسیکرطػرظنیک افر اےسافرپ ےسےچینوغررکےک داھکی،رھپاانپ
رساچینرکایل،وعرتےنبجداھکیہکآپیلصاہللہیلعفملسےنھچکمکحہنرفامایوتفہھٹیبیئگاکیاحصیبےنڑھکےوہرکرعضایکای
روسؽ اہلل! ارگ اس وعرت یک آپ وک احتج ہن وہ وت ھجم ےس اس وک ایبہ دےئجی ،آپ یلص اہلل ہلع فملس ےن وپاھچ ہک ریتے اپس ھچک
ےہ ،اہک ای روسؽ اہلل! اہللیک مسق ریمےاپس ھچک ںیہن ےہ،آپ یلص اہللہیلع فملس ےن رفامای ا ےنرھگ اجرک دھکی وت یہس ،اشدی ھچک لم
اجےئ،فہایگرھپفا سآرکم ےناگلدخباایروسؽاہللےھجمھچکںیہنالمےہ،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایدھکیوتیہس،ارگہچولےہہک
اوگنیھٹیہوہفہیہےلآؤفہاجرکرھپولنآایافراہکہکولےہیکاوگنیھٹیھبںیہنلمیکس،اہںہیریماہہتدنبےہ،آداھاسوکدے
دےئجی،لہسرفامےتںیہہکاسےکاپسدفرسیاچدریھبہنیھت،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایریتےہہتدنبوکفہایکرکے
یگ،ارگوتابدنھےلفہیگننرےہیگ،افرارگفہافڑھےلوتوتاگننرہاجےئاگ،انچہچنوبجمرافہاچیبرہھٹیبایگ،رھپھچکدریھٹیبرکفہاجےناگل
وت روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن اےس الب رک رفامای ےھجت رقآؿ رشفییک وکؿ وکؿ یس وسرںیت اید ںیہ،اس ےن دنچ وسرںیت امشر رک
ےکاہک،ہکےھجمہیوسرںیتایدںیہ،آپیلصاہللہیلعفملسےناسےسوپاھچہکایکوتاؿاکاحظفےہ؟اسےناہک،روسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفامایاجںیمےنےھجترقآؿایدوہےنےکببسےساسوعرتاکامکلانبدای۔
رافی  :ہبیتق،وقعیب،اوباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغبف یاکنححیحصہنوہےنےکایبؿںیم،ویکںہکاہللاعت یےنرفامایاںیہنرفوک...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ریغب ف ی اکنح حیحص ہن وہےن ےک ایبؿںیم ،ویکں ہک اہلل اعت ی ےن رفامای اںیہن رفوک ںیہن اس ںیم ایبیہ افر ونکاری دفونں دالخ ںیہ افر اہلل اعت ی رفامات ےہ ہک رشموکں ےس

اکنحریغباامیؿالےئہنرکف،زینرفامؿایہلےہہکراڈنفںاکاکنحرکدایرکف

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :یحٌی ب ٩س٠امی ،٪اب ٩وہب ،یو٧ص ،ح ،اح٤س ب ٩ػاٟح٨ً ،بشہ ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،حرضت ًائظہ
رضی اہلل ً٨ہا

َٗا ََ ٢ی ِحٌَی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ح و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٨ب َش ُة َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ا٪
ٔط َض ٕ
اح فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة ک َ َ
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط أَ َّ ٪ا٨ِّ ٟک َ َ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
ِ ١لٔ َی اَّ ٟز ُج َٔ ١وَّ ٔ ٟي َت ُط أَ ِو ابِ ََ ٨ت ُط َٓ ُی ِؼ ٔسٗ َُضا ث ُ ََّ ٥ی ُِ ٜٔ ٨ح َضا
ض ا َِ ٟی ِو َ ٦یَ ِد ُل ُب اَّ ٟز ُج ُ
ًَل َی أَ ِر َب ٌَ ٔة أََ ِ ٧حا ٕئ َٓٔ٨ک َ ْاح َٔ ٨ِ ٣ضا ٔ٧کَا ُح ا٨َّ ٟا ٔ

َاست َِبـٔعٔی ُٔ ٨ِ ٣ط َو َي ٌِ َتزَٔ ُٟضا َز ِو ُج َضا َو ََل
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
آِ ک َ َ
َ ١ي ُ٘و َُٔ ٢ل َِ ٣زأَتٔطٔ ِٔذَا كَ ُض َز ِت ٔ ٩ِ ٣كَ ِ٤ث ٔ َضا أَ ِرسٔلٔی ِلٔ َی ُٓ ََل ِٕ ٓ ٪
َؤ٧ک َ ْاح َ ُ
ک اَّ ٟز ُج َّٔ ١أ ٟذی َت ِشت َِب ٔـ ٍُ ُٔ ٨ِ ٣ط َٓإٔذَا َت َبي َّ َن َح َِ ُ٠٤ضا أَ َػابَ َضا َز ِو ُج َضا ِٔذَا أَ َح َّب َؤِ٤َ َّ ٧ا
َی َُّ ٤ش َضا أَبَ ّسا َحًَّی َیت ََبي َّ َن َح َِ ُ٠٤ضا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ

رشة ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
َئ ٌَِ ُ
آِ َی ِح َت ٍُ ٔ٤اٟزَّص ُِم َ٣ا ُز َ
ک َرُ َِب ّة فٔی َ َ ٧حابَ ٔة ا َِ ٟو َٔ ٟس َٓک َ َ
اَ ٪ص َذا ا٨ِّ ٟکَا ُح ٔ٧ک َ َ
و ٪ا َِ َ ٌَ ٟ
اح ٔاَل ِست ِٔب َـا َٔ َؤ٧ک َ ْاح َ ُ

وًَ ٪ل َی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٥ي ُٔؼيبُ َضا َٓإٔذَا َح ََِ ٠٤ت َو َو َؿ ٌَ ِت َو ََّ ٣ز ًََِ ٠ی َضا ََ ٟیا َٕ ٢ب ٌِ َس أَ َِ ٪ت َـ ٍَ َح ََِ ٠٤ضا أَ ِر َسَِ ٠ت َِِٔ ٟیض ٔ ِ٥َِ ٠َٓ ٥
ٓ ََی ِس ُخَ ُ٠
ک
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِ٣ز ٔ َُ ٥ِ ٛو َٗ ِس َوَِ ٟس ُت َٓ ُض َو ابَِ ُ٨
رع ِٓت َُِّ ٥أ ٟذی ک َ َ
َي ِش َت ٔل ٍِ َر ُج ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِ ٥أَ ِ ٪یَ ِ٤تََ ٍَ ٔ ٨حًَّی َی ِح َتٌُ ٔ٤وا ً ٔ َِ ٨س َصا َت ُ٘و ُُ َٟ ٢ض ِِ َٗ ٥س ََ
اض
اسٔ٤طٔ ٓ ََی َِ ٠ح ُ ٙبٔطٔ َو َُ ٟس َصا ََل َي ِش َت ٔلی ٍُ أَ ِ ٪یَ ِ٤تَ ٍَ ٔ ٨بٔطٔ اَّ ٟز ُج ُ
َ ١ؤ٧ک َا ُح اٟزَّاب ٔ ٍٔ َی ِح َت ٍُ ٔ٤اُ ٨َّ ٟ
َیا ُٓ ََل ُُ ٪ت َش ِّیم َ ٩ِ ٣أَ َحب َِّت ب ٔ ِ
وًَ ٪ل َی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ ََل َت ِ٤تََ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٍُ ٔ ٨جائ َ َضا َوصُ َّ٩ا َِ ٟب َِا َیا َُ َّ٩ٛی ِٔ ٨ؼب ِ َن ًَل َی أَبِ َوابٔضَٔ َّ٩رایَا ٕ
ت َتُٜو ُ٤َّ ٠ًَ ٪ا ٓ ََ٩ِ ٤
ا ِل َٜثٔي ٍُ ٓ ََی ِس ُخَ ُ٠

أَ َرا َزصَُ َّ٩ز َخ ََِ ٠ًَ ١یضَٔٓ َّ٩إٔذَا َح ََِ ٠٤ت ِ ٔ ِح َساصَُ َّ٩و َو َؿ ٌَ ِت َح ََِ ٠٤ضا ُجٌُ ٔ٤وا ََ ٟضا َو َز ًَ ِوا َُ ٟض ِ ٥ا َِ٘ ٟا َٓ َة ث ُ َّ ٥أَ َِ ٟح ُ٘وا َوََ ٟسصَا ب ٔ َّأ ٟذی

اح ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ
َی َز ِو ََٓ ٪ا َِ ٟت َان بٔطٔ َوزُعٔ َی ابِ َُ ٨ط ََل یَ ِ٤تَ ٩ِ ٣ٔ ٍُ ٔ ٨ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٤َّ ٠ا بٌُ َٔث َُ ٣ح َّْ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟح َِّ ٙص َس َٔ٧ ٦ک َ َ
ض ا َِ ٟی ِو َ٦
ک ُ َُّ ٠ط ِ ٔ ََّل ٔ٧ک َ َ
اح ا٨َّ ٟا ٔ

ییحینبامیلسؿ،انبفبہ،ویسن،ح،ادمحنباص حل،تنع،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہ
ہکزامہناجتیلہںیماچررطحاکاکنحاھت،اکیاکنحوتیہیاھتوجآجلکولگرکےتںیہ،اکیدفرسےےکاپساسیک فہیلاییٹیباک
اغیپؾاتجیھباھتافراےسرہمدےرکاےسایبہالاتاھت،اکنح اسرط ہقرپیھباھتہکوکح رمداینپویبیےسد ہداتیاھتہکبجوتاایؾےس

اپک وہاجےئ وت الفں رمد ےک اپس یلچ اجان افر اس ےس افدئہ احلص رکانیل ،رھپ وشرہ اس وعرت ےس دجا وہاجات اھت ،افر اس ےک
رقبیہناجات اھت ،بجکتہکاسرمداک لمحاظرہہنوہاجات ،بج اساک لمحاظرہوہاجات وتاس اکوشرہ بجدؽاچاتہ اس ےکاپس
الچاجات،ہیبسھچکاسےئل ایکاجاتاھتہکہچبایھچلسناک دیپاوہ،اساکنحوکاکنح ااضبتسعےتہکےھت ،رسیتے اکنحیک مسقہی یھت
ہکدنچآد یدسےسمکعمجوہ رکاکیوعرت ےستبحص رکےتےھت،بجاےسلمحرہھٹاجات افراساکہچبدیپاوہاجات افراےس یئک
دؿوہاجےتوتفہبسوکولبایت،اؿںیمےسیسکوکہیاطتقہنوہیتہکفہآےنےسااکنررکدے،بجبسعمجوہاجےتوتفہیتہکہک
مت بس وک اانپ ولعمؾ ےہ وج ھچک اھت ،افر ریمےاہں اہمترا ہچب دیپا وہا ےہ ،اے الفےن ہی ریتا اٹیب ےہ ،وج ریتادؽ اچےہ اس اک انؾ رھک
(ےھجتاایتخرےہ)فہاساکوہاجاتاھتافراےسااکنررکےنیکاجمؽہنوہیتیھت،وچیھتمسقاکاکنحہیاھتہکتہبےسآد یاکیوعرت
ےستبحصرکاجایرکےت ےھتافرفہیسکآےنفاےلوکعنمہنرکیتیھت،درالصہیرڈنایںںیھت،اںوہںےناشنینےک رردرفازفں
رپڈنھجےبصنرکرےھکےھتہکوجاچےہاؿےستبحصرکے،بجاؿںیمےسیسکوکلمحرہھٹاجاتافرہچبدیپاوہاجاتوتفہبس
عمجوہرکملعایقہفےکاجےننفاےلوکالبےت،فہسجےکاشمہبدےتھکی،اسےسد ہدےتیہکہیریتااٹیبےہ،فہاساکاٹیب وہاجات افرفہ
ہچب اس صخش اک اٹیب د ہ رک اکپرا اجات افر فہ رمد اس ےس ااکنر ںیہن رک اتکس اھت ،رھپ بج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےچس یبن وعبمث
وہےئوتبسمسقیکزامہناجتیلہیکاشدایںابلطرکدیںیئگ،رصػآجلکیکاشدیاکرمفہجرط ہقاجزئراھکایگ۔
رافی  :ییحینبامیلسؿ،انبفبہ،ویسن،ح،ادمحنباصحل،تنع،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ریغب ف ی اکنح حیحص ہن وہےن ےک ایبؿںیم ،ویکں ہک اہلل اعت ی ےن رفامای اںیہن رفوک ںیہن اس ںیم ایبیہ افر ونکاری دفونں دالخ ںیہ افر اہلل اعت ی رفامات ےہ ہک رشموکں ےس
اکنحریغباامیؿالےئہنرکف،زینرفامؿایہلےہہکراڈنفںاکاکنحرکدایرکف

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :یحٌی  ،وٛیٍ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ئ
اب فٔی َی َتامَی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َو َ٣ا یُ ِتل َی ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜفٔی ا ِل َٔ ٜت ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َّ
و٪
و ٪أَ َِ ٪ت ُِ ٜٔ ٨حوصَُٗ َّ٩اَِ ٟت َص َذا فٔی ا َِ ٟيت َٔیٔ ٤ة َّأًٟی َتُٜو َُ ٨ِ ٔ ً ٪س اَّ ٟز ُج َٔ ٠َّ ٌََ ٟ ١ضا أَ َِ ٪تَ ُٜ
اَٟلت ٔی ََل تُ ِؤتُوُ َ ٧ض٣َ َّ٩ا ُٛتٔ َب َُ ٟضَ َّ٩و َت ِزَُبُ َ
رش َُ ٛط أَ َح ْس فٔی
َٔ
َکاص َٔی َة أَ َِ ٪ي ِ َ
َیَ َٜتطُ فٔی َ٣أٟطٔ َوص َُو أَ ِول َی ب ٔ َضا َٓي َ ِ ٍُ َُب ًَ َِ ٨ضا أَ ِ ٪یَ َِ ٜٔ ٨ح َضا ٓ ََی ٌِ ُـََ ٠ضا ٤َ ٔ ٟاَ ٔ ٟضا َو ََل یُ َِ ٜٔ ٨ح َضا َُي ِ َ ٍ ُظ َ َ
َ٣اَ ٔ ٟضا
ُ ْ َ عَل َ ْنُک
ل
ک
ْ
ْ
ب ِف َ ََ ََماجلنّ ِ َشائِال َّل ِت)اخلیکریسفتہی
ا
ن
ا
ف
م
ییحی،فعیک،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکیہہک( َف َمُي
ِ
ِ
َ ِ
ےہ ہک اس ےس رماد فہ میتی یچب ےہ وج یسک صخش ےک اپس وہ افر فہاس اک ف ی وہ افر امؽ ںیماس اک رشکی وہ افر اس ےس اانپ اکنح ہن
رکات وہ افر ہناس اک یسک دفرسے ےسایبہ رکے،ہک ںیہک اس امؽ ںیم ریما رشکی ہنوہاجےئ ،ذہلااس آتی ںیمفویلں وک اس ارم
ےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :ییحی،فعیک،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ریغب ف ی اکنح حیحص ہن وہےن ےک ایبؿںیم ،ویکں ہک اہلل اعت ی ےن رفامای اںیہن رفوک ںیہن اس ںیم ایبیہ افر ونکاری دفونں دالخ ںیہ افر اہلل اعت ی رفامات ےہ ہک رشموکں ےس
اکنحریغباامیؿالےئہنرکف،زینرفامؿایہلےہہکراڈنفںاکاکنحرکدایرکف

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز ،زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ ٛہتے ہیں ٛہ حرضت ً٤ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز َح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسا ٥ْ ٔ ٟأَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز ح ٔي َن
َتأَیَّ َِ ٤ت َحٔ َِؼ ُة ب ٔ ُِ ٨ت ًُ ََ ٤ز ٔ ٩ِ ٣ابِ ُٔ ٩ح َذا َٓ َة َّ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَصِ ٔ ١بَ ِس ٕر تُ ُوف ِّ َی
اٟش ِض ٔ ِّ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
یم َوک َ َ
ُک َحٔ َِؼ َة َٓ َ٘ا ََ ٢سأَُ ِ ٧وزُ فٔی أَ ِ٣زٔی
بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َُ ٔ ٟ٘
اَ ٌََ ٓ ٪ز ِؿ ُت ًََِ ٠یطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت ِ ٔ ِٔ ٪طئ َِت أَِ َٜ ِ ٧حت َ
ا ٪بِ ََ َّٔ ًَ ٩
یت ًُ ِث ََ ٤
ُک َحٔ َِؼ َة
ََٓ٠ب ٔ ِث ُت ََ ٟیال ٔ َی ث ُ ََّ ٔ َٟ٘ ٥یىٔی َٓ َ٘ا َ ٢بَ َسا لٔی أَ َِ ٪لَ أَ َتزَ َّو َد َی ِومٔی صَ َذا َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َٓ َُ ٔ ٘٠
یت أَبَا بَ ُِکٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت ِ ٔ ِٔ ٪طئ َِت أَِ َٜ ِ ٧حت َ
دبعاہللنبدمحم،اشہؾ،رمعم،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکرضحترمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکبجریمی

یٹیبہصفحریضاہللاہنعزفہجسینخنبیذ ہفیمہس(ا ےنوشرہرمےنےس)ویبہوہںیئگوجدبریافراحصیبےھتافراؿاکااقتنؽودہنی
ںیموہااھتوتںیمےننامثؿنبافعؿےسلمرکاہکہکارگاہمتری رمیضوہوتہصفحاکںیممتےساکنحرکدفں،اںوہںےناہکںیمذرا
وغررکولں ،ںیمیئکدؿکت رھٹاراہ،رھپ بجفہےھجمےلم وتاہکایھباکنح رکانےھجمانمبس ولعمؾںیہنوہات،رضحترمع رفامےتںیہ
ہکںیمےنرھپاوبرکبےسالماقترکےکاہکارگاہمتریرمیضوہوتںیممتےسہصفحاکاکنحرکدفں۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾ،رمعم،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکرضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ریغب ف ی اکنح حیحص ہن وہےن ےک ایبؿںیم ،ویکں ہک اہلل اعت ی ےن رفامای اںیہن رفوک ںیہن اس ںیم ایبیہ افر ونکاری دفونں دالخ ںیہ افر اہلل اعت ی رفامات ےہ ہک رشموکں ےس
اکنحریغباامیؿالےئہنرکف،زینرفامؿایہلےہہکراڈنفںاکاکنحرکدایرکف

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :اح٤س ب ٩ابوً٤ز ،حٔؽ ،ابزاہی ،٥یو٧ص ،حش ١ٌ٘٣ ،٩ب ٩يشار

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س ابِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٩ِ ًَ ٥یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َََٔ ٓ ٩ل َت ٌِ ُـُ٠وصَُٗ َّ٩ا ََ ٢ح َّسثَىٔی
 ١بِ َُ ٩ي َشا ٕر أََ َّ ٧ضا َ٧زََِ ٟت ٓ ٔیطٔ َٗا ََ ٢ز َّو ِج ُت أ ُ ِخ ّتا لٔی َٔ ٩ِ ٣ر ُج ََٕ ٓ ١ل ََّ َ٘ ٠ضا َحًَّی ِٔذَا ا ِن َ٘ َـ ِت ً َّٔستُ َضا َجا َئ َی ِد ُلبُ َضا َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟطُ
َُ ٔ ٌِ٘ ٣
اَ ٪ر ُج َّل ََل بَأ ِ َض بٔطٔ َوکَاِ َ ٧ت
ُک ٓ ََل ََّ ِ٘ ٠ت َضا ث ُ َّٔ ٥جئ َِت َت ِد ُلبُ َضا ََل َواہللٔ ََل َت ٌُوزُ َِِٔ ٟی َ
َک ِ٣ت َ
َف ِطت َ
َز َّو ِجت َ
ک أَبَ ّسا َوک َ َ
ُک َوأَ ِ َ
ُک َو َ َ
َ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢زَ َّو َج َضا ِٔیَّا ُظ
ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ تُزٔی ُس أَ َِ ٪ت ِز ٔج ٍَ َِِٔ ٟیطٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة ٓ َََل َت ٌِ ُـُ٠وصُُِ ٠ُ٘ َٓ َّ٩ت ِاْل َ ٪أَٓ ٌَِ ُ
ادمحنب اوبرمع ،صفح ،اربامیہ ،ویسن ،نسح ،لقعم نب اسیر ےتہک ںیہ ہک َ َ
﴿ل تَغ ْ ُضلُو ُن َّن﴾ یک آتی ریمے ابرے ںیم ارتی ےہ ہک
ںیم ےن اینپ نہب اک اکی صخش ےس اکنحرکدای اھت،اس ےن ریمی نہب وک الطؼ دےدی ،اسیک دعت بج وپری وہ یئگ ،دفابرہ اس
ےن اکنح اک اغیپؾ اجیھب ،ںیم ےن اس وک وجاب دای ہک اکی ابر ںیم ےن اس اک اکنح ھجت ےس رکدای اھت ،افر اےس ریتی ویبی انب رک ریتی
زعتیکیھت،رگموتےناےسوھچڑدایابوترھپاغیپؾاتجیھبےہ،اہللیکمسق!فہدفابرہھجتوکںیہنلمیتکس،فہصخشڑبا کیاھت،ریمی

نہبیھباسیکرطػاجاناچیتہیھت،اس فتقاہللےنہیمکحاجیھبہکمتوعروتںوکا ےنےلہپاخفدنےساکنحرکےنےسہنرفوک،ںیم
ےناہکایروسؽاہلل!ابںیماساکاکنحاسےسرضفررکدفںاگ،لقعمےناینپنہباکاسےساکنحرکدای۔
رافی  :ادمحنباوبرمع،صفح،اربامیہ،ویسن،نسح،لقعمنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ف یوخدوعرتےساکنحرکاناچےہوتاجزئےہ،ریغمہنبہبعشےناکیوعرتےسینگنمیک...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ف یوخدوعرتےساکنحرکاناچےہوتاجزئےہ،ریغمہنبہبعشےناکیوعرتےسینگنمیک،سجاکفہف یرقبیاھتافراکیصخشوکمکحدای،سجےناؿاکاکنحڑپاھدایافر
دبعارلنمح نب وعػ ےن اؾ میکح درتخاقرظ ےساہک ہکوت ےھجم اتخمرانبیت ےہ ،اس ےناہکیج اہں ،دبعارلنمح ےناہک ،رھپوت اس احتلںیم ںیم ھجت ےس اکنح ےئک اتیل وہں،
اطعءےتہکںیہہک وگاہرکےکویںےئہکہکںیمےنھجتےساکنحرکایلایرھپاسےکہبنکفاولںںیمےسیسکوکااجزتدے،لہسےتہکہکاکیوعرتےنآپیلصاہللہیلع
فملسےساہکہکںیماانپسفنآپوکدیتیوہں،اکیصخشےناہکایروسؽاہلل!ارگآپوکاسیکرضفرتہنوہوتھجمےساساکاکنحرکدےئجی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 118

راوی  :اب ٩سَلٌ٣ ،٦اویہ ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ک فٔی
َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩س ََل ٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا فٔی َٗ ِؤٟطٔ َو َي ِش َت ِٔتُوَ َ ٧
َ َِ ٛتطُ فٔی َ٣أٟطٔ َٓيَ ٍُِ َُب ًَ َِ ٨ضا
اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
آِ ِاْلیَةٔ َٗاَِ ٟت ه ٔ َی ا َِ ٟيت َٔیُ ٤ة َتُٜو ُ ٪فٔی َح ِحز ٔاٟزَّ ُج ِٔ َٗ ١س َ ٔ
ئ ُٗ ِ ١اہللُ ُي ِٔت ٔیٔ ٓ ٥ِ ُٜیضِٔ َّ٩لٔ َی ٔ ٔ

َ
ک
ُک ُظ أَ ِ ٪یُزَ ِّو َج َضا َُي ِ َ ٍ ُظ ٓ ََی ِس ُخ ََِ ٠ًَ ١یطٔ فٔی َ٣أٟطٔ ٓ ََی ِحب ٔ ُش َضا َٓ ََ ٨ضاص ُِ ٥اہللُ ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
أ َِ ٪ی َتزَ َّو َج َضا َو َی ِ َ

تَش َن ْ
ن ِف النّ ِ َشائِ) اخل یک ریسفت اس
انب السؾ ،اعمفہی ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ( َف ْ ف ُیو َ َ
رطحہکاسےسفہمیتییچبرمادےہوجیسکصخش ےکاپسوہافرفہاسےکامؽںیمرشکیوہ،افراسےساکنحرکاناےسدنسپہنوہ
افرہنیسکافرےساساکاکنحرکاتوہ،اسایخؽےسہکفہریمےامؽںیمرشکیوہاجےئاگ،افراسڑلیکوکرفےکرےھکوتاؿامتؾ
ابوتںافرربےایخالتےساہللاعت یےننام تعرفامح ےہ۔

رافی  :انبالسؾ،اعمفہی،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ف یوخدوعرتےساکنحرکاناچےہوتاجزئےہ،ریغمہنبہبعشےناکیوعرتےسینگنمیک،سجاکفہف یرقبیاھتافراکیصخشوکمکحدای،سجےناؿاکاکنحڑپاھدایافر
دبعارلنمح نب وعػ ےن اؾ میکح درتخاقرظ ےساہک ہکوت ےھجم اتخمرانبیت ےہ ،اس ےناہکیج اہں ،دبعارلنمح ےناہک ،رھپوت اس احتلںیم ںیم ھجت ےس اکنح ےئک اتیل وہں،
اطعءےتہکںیہہکوگاہرکےکوی ںےئہکہکںیمےنھجتےساکنحرکایلایرھپاسےکہبنکفاولںںیمےسیسکوکااجزتدے،لہسےتہکہکاکیوعرتےنآپیلصاہللہیلع
فملسےساہکہکںیماانپسفنآپوکدیتیوہں،اکیصخشےناہکایروسؽاہلل!ارگآپوکاسیکرضفرتہنوہوتھجمےساساکاکنحرکدےئجی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 119

راوی  :اح٤س ب٘٣ ٩سآ ،٦ـی ١ب ٩س٠امی ،٪ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

 ١بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ُ٨َّ ٛا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
 ١بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َحازَٔ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َس ِض ُ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساَ ٔ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُٓ َـ ِی ُ

وسا َٓ َحائ َ ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة َت ٌِز ٔ ُق َنٔ َِش َضا ًََِ ٠یطٔ َٓ َد َّٔ َف ٓ َٔیضا ا٨َّ ٟوَ َز َو َرٓ ٌََ ُط َٓ ٥َِ ٠یُز ٔ ِزصَا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َحابٔطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠جّ ُ٠

یضا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أًَ ٔ َِ ٨س َک َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َٗا َ٣َ ٢ا ً ٔ ِ٨سٔی َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َٗا ََ ٢و ََل َخا َت َْ ٩ِ ٣ٔ ٥حسٔی ٕس َٗا ََ ٢و ََل َخا َت ْ٩ِ ٣ٔ ٥
َز ِّو ِجَ ٔ ٨
ُ
ُقآ َٔ ٪ط ِی ْئ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِِ ٟ
ٕ َٗا َََ ٢ل َص َِ ٌَ ٣َ ١
ٕ َوآ ُخ ُذ اِ ٨ِّ ٟؼ َ
یضا اِ ٨ِّ ٟؼ َ
َحسٔی ٕس َو َل ٩ِٔ ٜأَ ُط ُّ ٙبُزِ َزت ٔی صَ ٔذظ ٔ َٓأ ًِ ٔل َ
ُقآ ٔ٪
اذِ َص ِب َٓ َ٘ ِس َز َّو ِج ُت ََ ٜضا ب ٔ َ٤ا ََ ٌَ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ

ادمحنبدقماؾ،لیضفنبامیلسؿ،اوباحزؾ،لہسنبدعسےتہکہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپساھٹیبوہااھتہکاےنت ںیم
اکی وعرت ےن اانپ سفن آپ وک  شی ایک آپ ےن اس وک افرپ ےس ےچین کت داھکی افر وکح  وجاب ہن دای ،اکی احصیب ےن رعض ایک ای
روسؽاہلل!آپاساکھجم ےساکنحرکا دےئجی،آپ ےن رفامایریتےاپسھچکےہ؟ اسےناہکریمےاپسھچک ںیہنےہ،آپےن
وپاھچہکولےہیکاوگنیھٹیھب ںیہنےہ،اسےن اہکہک ولےہیکاوگنیھٹیھبںیہنےہ ،نکیلںیماینپاچدراھپڑرک آدیھاسوک دے
داتیوہںافرآدیھوخدرھکولںاگ،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکایکےھجتھچکرقآؿایدےہ؟اسےناہکیجاہں!آپےنرفامای
اج!رقآؿایدوہےنےکببسےسںیمےناساکاکنحھجتےسرکدای۔

رافی  :ادمحنبدقماؾ،لیضفنبامیلسؿ،اوباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اینپوھچیٹویچبںاکوخداکنحرکدےنیاکایبؿ،اہللاعت یاکہیرفامؿااللح ملی...
ابب  :اکنحاکایبؿ
بح
اینپوھچیٹویچبںاکوخداکنحرکدےنیاکایبؿ،اہللاعت یاکہیرفامؿااللح مل صناسیکدلیلےہ،ویکںہکانابہغلیکدعت(اسآتیںیم)نیتامہرقاراپح ےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 120

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
َتزَ َّو َج َضا َوه ٔ َی ب ٔ ُِ ٨ت س ِّٔت ٔسٔ٨ي َن َوأ ُ ِزخَِٔ ٠ت ًََِ ٠یطٔ َوه ٔ َی ب ٔ ُِ ٨ت تٔ ِش ٍٕ َو ََ َٜ ٣ث ِت ً ٔ َِ ٨س ُظ تٔ ِش ٌّا
دمحمنب وی ف،ایفس ؿ،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہلل اہنعیتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنبجھجمےس اکنحایکوتاس
فتقںیمھچربسیکیھت افر وناسؽیکرمعںیمھجمےس ولختیکیئگ افرونربسکتںیمآپیلصاہللہیلعفملسےک اکنحںیمریہ،
رھپآپیلصاہللہیلعفملساکفاصؽوہایگ۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادلاکاامؾےساینپیٹیبایبےنہاکایبؿ،رضحترمعریضاہللہنعرفامےتںیہہک ی...
ابب  :اکنحاکایبؿ
فادلاک اامؾ ےس اینپ یٹیب ایبےنہاک ایبؿ ،رضحت رمعریض اہلل ہنع رفامےتںیہ ہکریمےاپس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہصفحاک اغیپؾ اجیھب،ںیم ےن آپ ےس ہصفحاک اکنح

الباتلمرکدای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 121

راوی ٌ٣ :لی ب ٩اسس ،وہیب ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َّ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تزَ َّو َج َضا
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َوه ٔ َی ب ٔ ُِ ٨ت س ِّٔت ٔسٔ٨ي َن َوبَى َی ب ٔ َضا َوه ٔ َی ب ٔ ُِ ٨ت تٔ ِش ٍٔ ٔسٔ٨ي َن َٗا َ ٢صٔظَ ْاَ ٦وأُِ٧بٔئ ُِت أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨س ُظ تٔ ِش ٍَ ٔسٔ٨ي َن

معلینبادس،فبیہ،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکروسؽاہللیلصہیلعفملسےنبجھجمےساکنحایکوتاس
فتق ںیم ھچ اسؽ یک یچب یھت ،افر بج ھجم ےس ولخت یک یئگ وت ریمی رمع ون اسؽ یھت ،اشہؾ ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس یسک ےن ایبؿ ایک ہک
رضحتاعہشئریضاہللاہنعونربسکتآپیلصاہللہیلعفملسیکزفتیجںیمرںیہ۔
رافی  :معلینبادس،فبیہ،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابداشہےکف یوہےناکایبؿ،آپیلصاہللہیلعفملساکہیوقؽہکزفانجاھکامبمعکؾ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ابداشہےکف یوہےناکایبؿ،آپیلصاہللہیلعفملساکہیوقؽہکزفانجاھکامبمعکنمارقلآؿاساکوبثتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 122

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،ابی حاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ

ک ب ٔ َضا َحا َج ْة َٗا ََ ٢ص َِ ٨ِ ٔ ً ١س َک
یضا ِ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تَ َٟ ٩ِ ُٜ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ِنِّٔی َوصَ ِب ُت َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔسی َٓ َ٘ا َِ ٣ت كَو ٔ ّیَل َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١ز ِّو ِجَ ٔ ٨

َک َٓا َِ ٟتِ ٔ٤ص َط ِیئّا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ ٔج ُس
َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ ُت ِؼ ٔسٗ َُضا َٗا َ٣َ ٢ا ً ٔ ِ٨سٔی ِ ٔ ََّل ِ ٔ َزارٔی َٓ َ٘ا َ ٪ِ ٔ ِ ٢أَ ًِ َل ِي َت َضا ِٔیَّا ُظ َجَِ ٠ش َت ََل ِ ٔ َز َار َ ٟ
ُقآ َٔ ٪ط ِی ْئ َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِ ٥سو َرةُ ََ ٛذا َو ُس َورةُ ََ ٛذا
َط ِیئّا َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟتِ ٔ٤ص َوَِ ٟو َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس ََٓ ٥َِ ٠یحٔ ِس َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََ ٌَ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ

ُقآ ٔ٪
ُ ٔ ٟش َو ٕر َس َّ٤ا َصا َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س َز َّو ِج ََ ٨اَ ٛضا ب ٔ َ٤ا ََ ٌَ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ

دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،ایب احزؾ ،لہس نب دعس ےتہک ںیہ ہک اکی وعرت ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس آرک اہک ہک ںیم اانپ سفن
آپوک دے دای فہدری کت ڑھکیریہ،اکیاحصیب ےن رعض ایروسؽاہلل!ارگآپوک اسیکرضفرتہن وہ وتاسیکاشدیھجمےس
رکادےئجی،آپےنوپاھچہکریتےاپسرہمدےنیوکھچکےہ؟اسےنوجابدایہکریمےاپسہہتدنبےکالعفہھچکںیہن،آپےن
رفامای ہک ارگ فہ اچدر اےس دے دے اگ وت وت ےب ہہت دنب ےک رہ اجےئ اگ ،ھچک افر التش رک ،اس ےن اہک ےھجم ھچک ںیہن الم ،آپ یلص اہلل
ہیلع فملس ےن رفامای ھچک ڈوھڈنف وت یہس وخاہ ولےہ یک اوگنیھٹ یہ وہ ،فہ یھب اس وک ںیہن یلم ،وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ھچک
رقآؿڑپاھ ےہ،اسےن دنچ وسروتںاکانؾےلرکاتبایہک ںیمےن ہیہی وسرںیتڑپیھ ںیہ،آپ ےنرفامایہکرقآؿ ےکظفحرکےن
ےکببسےسںیمےنےھجتاساکوشرہرکدای۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،ایباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشایفادلےکےئلابہغلاییسکویبہوعرتاکریغباسیکرمیضاحلصےیکاکنحہن...
ابب  :اکنحاکایبؿ
یسکصخشایفادلےکےئلابہغلاییسکویبہوعرتاکریغباسیکرمیضاحلصےیکاکنحہنرکےنکساکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 123

راوی ٌ٣ :اذ بٓ ٩ـاٟہ ،ہظا ،٦یحٌی  ،ابی س٤٠ہ ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َح َّسثَ ُض ِ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢

ِ
ِ
َّ
ٕ ِٔذَُِ ٧ضا َٗا َ ٢أَ َِ ٪ت ِشَ ُٜت
ُک َحًَّی ُت ِش َتأذ َََٗ ٪اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َِ ٛی َ
ََل تُ ُِ َٜ ٨ح اَلِ َیِّ َُ ٥حًی ُت ِش َتأ ََ ٣ز َو ََل تُ ُِ َٜ ٨ح ا ِٟب ٔ ِ ُ
اعمذنباضفہل،اشہؾ،ییحی،ایبہملس،اوبرہریہےتہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکراڈنوعرتاکاکنحاسیکااجزتےک
ریغب ہن ایک اجےئ افر ہنابرکہ اک ریغب اسیک ااجزت ےک ،احصہب ریض اہلل ےن م ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل!ابرکہیک ااجزت سک رطح ولعمؾ
وہیتکسےہ،رفامایہکاساکاخومشرانہیہاسیکااجزتےہ۔
رافی  :اعمذنباضفہل،اشہؾ،ییحی،ایبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
یسکصخشایفادلےکےئلابہغلاییسکویبہوعرتاکریغباسیکرمیضاحلصےیکاکنحہنرکےنکساکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 124

راوی ٤ً :زوب ٩ربیٍ ب ٩كارٟ ،ٚیث ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ ،ابی ً٤ز ذٛواَُ ٪ل ،٦حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ بِ ٔ ٩كَارٔ َٕٗ ٚا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َِ ٣ول َی ًَائٔظَ َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا

ُک َت ِش َتهٔی َٗا َ ٢ر َٔؿا َصا َػ ِ٤ت َُضا
َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪ا ِٟب ٔ ِ َ

رمعفنبرعیبنباطرؼ،ثیل،انبایبملنکہ،ایبرمعذوکاؿالغؾ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےناہکایروسؽاہلل!ونکاریوعرتوترشؾ
رکیتےہ،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاساکاخومشرانہیہااجزتےہ۔
رافی  :رمعفنبرعیبنباطرؼ،ثیل،انبایبملنکہ،ایبرمعذوکاؿالغؾ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یٹیبارگاکنحےسانراضوہوتاکنحےکاناجزئوہےناکایبؿ...

ابب  :اکنحاکایبؿ
یٹیبارگاکنحےسانراضوہوتاکنحےکاناجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 125

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟکً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسً ،٥بساٟزح٣ ،٩٤ح ،ٍ٤خ٨شاء ب٨ت خذا ٦انؼاریہ

یس بِ ٔ٩
ک ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َُ ٣ح ِّ ٍٕ ٤ابِى َِی َیز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
ک َٓأ َ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َجارٔ َی َة ًَ َِ ٩خ َِ ٨شا َئ ب ٔ ِ٨تٔ خ َٔذا ٕ ٦اَلِ َ ِن َؼارٔیَّ ٔة أَ َّ ٪أَبَاصَا َز َّو َج َضا َوهِ َی ثَی ِّْب ٓ َ ٔ
َُک َص ِت ذََ ٔ ٟ

َّ
َف َّز ٔ٧کَا َحضا
َو َسَ َ ٥َ ٠

اامسلیع ،امکل ،دبعارلنمح نب اقمس ،دبعارلنمح ،عمجم ،اسنخء تنب ذخاؾ ااصنرہی یتہک ںیہ ہک ریمے فادل ےن اکی ہگج ریما اکنح
رکدایافرںیمہبیثیھتافرےھجمفہاکنحوظنمرہناھتوتںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےساساکذرکایک،وتآپےنریمااکنحخس
رکدای۔
رافی  :اامسلیع،امکل،دبعارلنمحنباقمس،دبعارلنمح،عمجم،اسنخءتنبذخاؾااصنرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
یٹیبارگاکنحےسانراضوہوتاکنحےکاناجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 126

راوی  :اسحا ،ٚیزیس ،یحٌی ٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ٛہتے ہیں ٛہ ًبساٟزح ٩٤یزیس اور ٣ح ٍ٤ب ٩یزیس

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
یس َح َّسثَا ُظ
یس َو َُ ٣ح ِّ ٍَ ٤بِ ََ ٩یز ٔ َ
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َیزٔی ُس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َی ِحٌَی أَ َّ ٪ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ ُط أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ََ ٩یز ٔ َ

أَ ََّ ٪ر ُج َّل یُ ِسع َی خ َٔذا ّ٣ا أََِٜ٧حَ ابِ َّ ٨ة َُ ٟط ِ َ ٧ح َو ُظ
ااحسؼ ،سیدی ،ییحی ،اقمس نب دمحم ےتہک ںیہہک دبعارلنمح سیدی افر عمجم نب سیدیدفونں ےن ایبؿ ایکہک اکی آد ی ےسج ذخاؾ اہک اجات اھت،
ےناینپڑلیکاکاکنحرکدای،افریلہپدحثییکرطحدحثیایبؿیک۔
رافی  :ااحسؼ،سیدی،ییحی،اقمسنبدمحمےتہکںیہہکدبعارلنمحسیدیافرعمجمنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

خفت
میتیڑلیکےکاکنحرکےناکایبؿ،فاؿ ماالتقسؼوایفالنتما ی،میتیڑلیکےکاکن...
ابب  :اکنحاکایبؿ
خفت
میتیڑلیکےکاکنحرکےناکایبؿ،فاؿ ماالتقسؼوایفالنتما ی،میتیڑلیکےکاکنحرپدلیلےہ،ارگوکح صخشف یےسےہکہکالفںوعرتےسریمااکنحرکدےافرفہ
اخومش وہ رےہ ای ےہکریتےاپسایکےہ ،رھپ فہوجاب دے ہک اانت افر اانتےہ  ،ای دفونں رےک رںیہ،رھپ ف ی ےہک ہکںیم ےن ھجت ےس اس وعرتاک اکنح رکدای،وت ہی اجزئ
ےہ،اساببںیملہسیکدحثیآپیلصاہللہیلعفملسےسرفاتییکیئگےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 127

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزیٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبي ٍ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َٗا ََّ ٢
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأََّ٧طُ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
َسأ َ ًََ ٢ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗا َََ ٟ ٢ضا َیا أ ُ ََّ ٣تا ِظ َوِ ٔ ِ ٪خٔ ِٔت ُِ ٥أَ ََّل ُت ِ٘ ٔش ُلوا فٔی ا َِ ٟي َتامَی ِلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َ٣ا َِ َٜ٠َ ٣ت أَیِ َ٤اَٗ ٥ِ ُُٜ٧اَِ ٟت

ًَائٔظَ ُة َیا ابِ َ ٩أ ُ ِخًٔی َص ٔذظ ٔا َِ ٟيت َٔیُ ٤ة َتُٜو ُ ٪فٔی َح ِحز ٔ َؤٟی َِّضا َٓي َ ِ ٍُ َُب فٔی َج َ٤اَ ٔ ٟضا َو َ٣اَ ٔ ٟضا َویُزٔی ُس أَ َِ ٪ی َِ ٨ت٘ ٔ َؽ َٔ ٩ِ ٣ػ َساٗ ٔ َضا َُٓ ُ٨ضوا

اس َت ًَِٔی
ًَ ِٔ٧ ٩کَاح ٔضََّٔ ٔ ِ َّ٩ل أَ ِ ٪يُ ِ٘ ٔش ُلوا َُ ٟض َّ٩فٔی ِ ٔ ِ٤َ ٛا ٔ ٢اٟؼَّ َسا َٔ ٚوأ ُ ٔ٣زُوا بٔٔ٨کَاحٔ َ ٩ِ ٣س َٔواصُ ٩ِ ٣ٔ َّ٩اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ِ
و ٪أَ َِ ٪ت ُِ ٜٔ ٨حوصَُّ٩
ک فٔی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ک َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َو َي ِش َت ِٔتُوَ َ ٧
اض َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ئ ِلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َو َت ِزَُبُ َ
اُ ٨َّ ٟ
َات َ٣ا َٕ ٢و َج َ٤ا َٕ ٢رُٔبُوا فٔی ٔ٧کَاح َٔضا َو َن َشب ٔ َضا َواٟؼَّ َسا َٔ ٚؤِذَا
َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َُّ َٟ ١ض ِ ٥فٔی َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة أَ َّ ٪ا َِ ٟيت َٔیَ ٤ة ِ ٔذَا کَاِ َ ٧ت ذ َ
وَ ٨ِ ًَ ٪ضا
کَاِ َ ٧ت َِ ٣زُُوبّا ًَ َِ ٨ضا فٔی ٗ ٔ َّ٠ةٔ ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢وا َِ ٟح َ٤ا َٔ ٢ت َز ُٛوصَا َوأَ َخ ُذوا َُي ِ َ ٍ َصا ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َٗاَِ ٟت َٓ َ٤َ ٜا یَتِ ٍُ ُٛوَ َ ٧ضا ح ٔي َن یَ ِزَُبُ َ

ََِٓ ٠ی َص َُ ٟض ِ ٥أَ ِ ٪یَ ُِ ٜٔ ٨حوصَا ِٔذَا َرُٔبُوا ٓ َٔیضا ِ ٔ ََّل أَ ُِ ٪ي ِ٘ ٔش ُلوا ََ ٟضا َوي ٌُِ ُلو َصا َح َّ٘ َضا اَلِ َ ِوفَی ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ َسا ٔٚ
اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ےتہک ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس درای ت ایک ہک
خِفْت ُ
ال ََم)اآلہیاکبلطمایکےہ،اںوہںےنوجابدایاےاھب!ےج!اسےسرمادفہمیتییچب
اےاامںاجؿ!( َف ِإ ْؿ ُ ْم َأ َّلت ْقس ِ ُؼوا ِف ْ َ َ
ےہوجف ییکرپفرشںیموہافرفہاسےکامؽفامجؽیکفہجےساسیکرتبغرکےافررہموھتڑادانیاچےہ،وتاہللاعت یےناؿےس
یمک رہمرپاکنحرکےنےسعنمرفامایےہ،اؿےکاموسانجوعروتںےساچوہاکنحرکول،رضحتاعہشئریضاہللاہنع رفامیتںیہہکاس
تَشنَ ْ
ن ِف النّ ِ َشائِ) اآلۃی
ےک دعب ولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وتفی اماگن اھت وت اہلل اعت ی ےن اس فتق ہی آتی ( َف ْ ف ُیو َ َ
ان زؽیکسجاکالخگ ہیےہہکبجمتمیتییچبوکوھتڑےامؽیکفہجےسوھچڑدےتیوہافردفرسیےسایبہرکےتیلوہوتمتوکالزؾےہ
ہکوجزایدہامدلارافرنیسحوہ اؿےس یھباکنحہنرکف،اؿ ےکےئلوپراوپراااصنػرکف افراؿاک کیھٹکیھٹقح دے دف،وترھپہی
اداےئقحافراکنحاجزئوہاگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،ثیل،لیقع،انباہشب،رعفہنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اغیپؾدےنیفاالارگف یےسےہکہکالفںوعرتےسریمااکنحرکدف،وجابںیمف یےہکک...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اغیپؾدےنیفاالارگف یےسےہکہکالفںوعرتےسریمااکنحرکدف،وجابںیمف یےہکہکاےنترہمےکوعضںیمےنھجتےساکنحرکدایوتاکنحاجزئےہ،ارگہچاسےک
دعبوشرہےسدرای تہنرکےہکوبقؽرکایلایوترایضےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 128

راوی  :ابونٌ٤ا ،٪ح٤از ب ٩زیس ،ابوحاز ،٦سہ١

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة أَ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ

یضا َٗا َ٣َ ٢ا
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٌََ ٓ ٥َ ٠ز َؿ ِت ًََِ ٠یطٔ َنٔ َِش َضا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا لٔی ا َِ ٟی ِو َ ٦فٔی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َٔ ٩ِ ٣حا َج ٕة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َز ِّو ِجَ ٔ ٨

ُقآ َٔٗ ٪ا َ٢
ً ٔ َِ ٨س َک َٗا َ٣َ ٢ا ً ٔ ِ٨سٔی َط ِی ْئ َٗا َ ٢أَ ًِ ٔل َضا َوَِ ٟو َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس َٗا َ٣َ ٢ا ً ٔ ِٔ ٨سی َط ِی ْئ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا ً ٔ َِ ٨س َک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ُقآ ٔ٪
ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا َِ َ٘ َٓ ٢س َُ ِٜ٠َّ ٣تَ َٜضا ب ٔ َ٤ا ََ ٌَ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
اوبامعنؿ،امحدنبزدی،اوباحزؾ،لہسےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےکاسےنماکیوعرتےناانپسفن شیایک،آپےنرفامای
ےھجم وعرت یک رضفرت ںیہن ،اس رپ اکی احصیب ےن اہک ای روسؽ اہلل! اس اک اکنح ھجم ےس رکا دےئجی ،آپ ےن رفامای ریتے اپس ایک
ےہ ،اس ےن وجاب دای ریمے اپس ھچک ںیہن ،آپ ےن رفامای ھچک وت دے ،ارگہچ ولےہ ہک اوگنیھٹ یہ وہ ،اس ےن اہک فہ یھب ریمے
اپسںیہن،آپےنرفامایوتےنانتکرقآؿڑپاھےہ؟اسےنامشررکےکافرانؾےلرکاہکہکےھجماینتوسرںیتایدںیہ،آپےنرفامای
ااھچ،رقآؿیکفہجےسںیمےنےھجتاساکامکلانبدای۔
رافی  :اوبامعنؿ،امحدنبزدی،اوباحزؾ،لہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ےناملسمؿاھبح یکینگنم(اغیپؾاکنح)رپاکنحاکاغیپؾہنےجیھب،بجکتہکیلہپ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ا ےناملسمؿاھبح یکینگنم(اغیپؾاکنح)رپاکنحاکاغیپؾہنےجیھب،بجکتہکیلہپینگنماکاعمہلممتخہنوہاجےئایفہاکنحرکےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 129

راوی ٣ :کی ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩جزیخ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

اَ ٪ي ُ٘و َُ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَ َ٨ا َ٣ک ُِّّی بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َ٧آ ٔ ٌّا یُ َح ِّس ُث أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ک َ َ
ًَ ١ل َی خ ِٔل َب ٔة أَخٔیطٔ َحًَّی یَتِ ٍُ َک ا َِ ٟداك ُٔب َٗ ِب َُ ٠ط أَ ِو
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪یبٔی ٍَ َب ٌِ ُـًَ ٥ِ ُٜل َی بَ ِی ٍٔ َب ٌِ ٕف َو ََل َی ِد ُل َب اَّ ٟز ُج ُ
َیأِذ ََُ َٟ ٪ط ا َِ ٟداك ُٔب
یکمنباربامیہ،انبرججی،انعف،انبرمعےتہک ںیہہکیسکوکدفرسےےکاھبؤرپاھبؤ رکےنافراکیصخشوکدفرسےےکاغیپؾاکنح

رپ اغیپؾ اکنح ےنجیھب ےس بج کت الہپ اغیپؾ راسؿ اانپ اغیپؾ وھچڑ دے ای دفرسے وک ااجزت ہن دے دے ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےناسےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :یکمنباربامیہ،انبرججی،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ا ےناملسمؿاھبح یکینگنم(اغیپؾاکنح)رپاکنحاکاغیپؾہنےجیھب،بجکتہکیلہپینگنماکاعمہلممتخہنوہاجےئایفہاکنحرکےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 130

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یث ،جٌَف ب ٩ربیٌہ ،ارعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
َ
رع ٔد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َیأِثُزُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
یٌ َة ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

اٟوَٓ َّ٩إ ٔ ََّّ ٪
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢یَّا َُ ٥ِ ٛو َّ
اٟو َّ٩أَ َِ ٛذ ُب ا َِ ٟحسٔیثٔ َو ََل َت َح َّش ُشوا َوَلَ َت َح َّش ُشوا َو ََل َت َباُ َُـوا َو ُٛوُ ٧وا ِ ٔ ِخ َواّ٧ا َو ََل َی ِد ُل ُب
ًَ ١ل َی خ ِٔل َب ٔة أَخٔیطٔ َحًَّی َی ِٜٔ٨حَ أَ ِو یَتِ ٍُ َک
اَّ ٟز ُج ُ
ییحی نب ریکب ،ثیل ،رفعج نب ر ہعی ،ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای دبامگین ےس وچب ہک دبامگین

بسابوتںےسزایدہوھجیٹابتےہزینولوگںیکابوتںیکوھکجہناگلؤافرابمہدینمشہنرکفہکلباکیدفرسےےکاھبح ر ےروہافر
وکح صخشا ےناھبح ےکاغیپؾرپاغیپؾاکنحہنےجیھب،بجکتہکفہاکنحہنرکےایاغیپؾہنوھچڑدے۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،رفعجنبر ہعی،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینگنموھچڑےنیکفاضتحاکایبؿ...

ابب  :اکنحاکایبؿ
ینگنموھچڑےنیکفاضتحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 131

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ٛہتے ہیں ٛہ ٣ح٭ سے سا ٥ٟبً ٩بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
ُک َحٔ َِؼ َة ب ٔ َِ ٨ت ًُ ََ ٤ز ََٓ٠ب ٔ ِث ُت
اب ح ٔي َن َتأَیَّ َِ ٤ت َحٔ َِؼ ُة َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َُ ٔ ٟ٘
یت أَبَا بَ ُِکٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت ِ ٔ ِٔ ٪طئ َِت أَِ َٜ ِ ٧حت َ
یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
رع ِؿ َت ِ ٔ ََّل أَنِّی
ََ ٟیال ٔ َی ث ُ ََّ ٥خ َل َب َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٘٠َ َٓ ٥َ ٠یىٔی أَبُو بَ ُِکٕ َٓ َ٘ا ََّ٧ِٔ ٢طُ  ٥َِ ٟیَ ٌِِ ٨َ ٤ىٔی أَ ِ ٪أَ ِر ٔج ٍَ َِِٔ ٟی َ
ک ٓ ٔ َامی َ َ
َّ
َّ
َس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَِ ٟو
ََکصَا َٓ ٥َِ ٠أَ َُٔ ٩ِ ٛل ُ ِٓش َٔی ٔ َّ
َٗ ِس ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ َٗ ٥َ ٠س ذ َ َ
ٔی ٩ِ ًَ ٙاٟزُّصِز ٔ ِّی
وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة َوابِ ُ ٩أَبٔی ًَت ٕ
َت َز ََ ٛضا ََ٘ ٟب ٔ ِ٠ت َُضا َتا َب ٌَطُ یُوُُ ٧ص َو َُ ٣

اوباامیلؿ،بیعش،زرہیےتہکںیہہکھجمےساسملنبدبعاہللےنایبؿایک،اںوہںےندبعاہللنبرمعےسانسہکرضحترمعریضاہلل
ہنع رفامےت ےھت ہک ہصفح بج ویبہ وہںیئگ وت ںیم ےن اوبرکب ےس لم رک اہک ارگ مت اچوہ وت ںیم اینپ یٹیب ہصفح اک اکنح مت ےس رکدفں،
(نکیل وجاب ہن ےنلم رپ) ںیم دنچ دؿ کت رہھٹا راہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اک اغیپؾ اجیھب ،اس ےک دعب ھجم ےس اوبرکب
ےلم،وترفامایہکےھجماہمتریابتامےننےسوکح ااکنرہناھت،نکیلںیماجاتناھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناساکذرکایکاھتافر
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکرازاظرہرکانےھجموظنمرہناھت،ارگآپیلصاہللہیلعفملسارادہوھچڑدےتیوتںیموظنمررکاتیل،ویسنافر
ومٰیسنب ہبتافرانبقیتعےنزرہیےساسیکاتمتعبںیمرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہیےتہکںیہہکھجمےساسملنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخاکنحاکایبؿ...

ابب  :اکنحاکایبؿ
ہبطخاکنحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 132

راوی ٗ :بیؼہ ،سٔیا ،٪زیس ،حرضت اب٤ً ٩زرضی اہلل ً٨ہ٤ا

رش َٔ َٓ ٚد َل َبا َٓ َ٘ا َ٢
یؼ ُة َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَٗ ٥ََ ٠ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و َُ ٢جا َئ َر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
َحا
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠ا ِٟب َ َیا ٔٔ َٟ ٪ش ِ ّ
ہصیبق ،ایفسؿ ،زدی ،رضحت انب رمع ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہ ہک دف صخش رشمؼ ےس آےئ افر اںوہں ےن رقتری یک وت یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفامای،ضعبایبونںںیماجدفیکاتریثوہیتےہ۔
رافی  :ہصیبق،ایفسؿ،زدی،رضحتانبرمعریضاہلل امہن
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فہمیلافراکنحںیمدػاجبےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
فہمیلافراکنحںیمدػاجبےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 133

راوی ٣ :شسز ،برشبٔ٣ ٩ـ ،١خاٟس ب ٩ذٛوا ،٪ربیٍ ب٨ت ٌ٣وذبًَ ٩فاء

َفا َئ َجا َئ أ ٨َّ ٟي ُّی
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ذ ََِ ٛو َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
اَٗ ٪ا ََٗ ٢اَِ ٟت ُّ
اٟزبَ ِّی ٍُ ب ٔ ُِ ٨ت ٌَُ ٣وِّذ ٔبِ َٔ ِ ًَ ٩
َّ
َّ
اٟس ِّٖ
ات َ٨َ ٟا َي ِ ٔ
ک ٔ٣ىِّی َٓ َح ٌََِ ٠ت ُج َویِزٔیَ ْ
َفأِی َِ ٤َ ٛحٔ ٔ ٠ش َ
رضبِ َ ٩ب ٔ ُّ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠س َخ َ ١ح ٔي َن بُىٔ َی ًَل َ َّی َٓ َحََ ٠ص ًَل َی ٔ َ

َو َی ُِ ٨سبِ َُٗ ٩ِ ٣َ ٩تٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١آبَأِی یَ ِو َ ٦بَ ِسرٕ ِٔذِ َٗاَِ ٟت ِ ٔ ِح َساصَُ َّ٩وٓ ٔي َ٨ا ٔ َ ٧ي ٌّی َي ٌِ َ٣َ ٥ُ ٠ا فٔی َُ ٕس َٓ َ٘ا ََ ٢زعٔی َص ٔذظ ٔ َو ُٗولٔی ب ٔ َّأ ٟذی ُ٨ِ ٛتٔ

َت ُ٘ؤٟي َن

دسمد،رشبنبلضفم،اخدل نبذوکاؿ،رعیبتنبوعمذنب رفعاءیتہکںیہہک بجریمیریتصخوہیئگوتروسؽاہللیلص اہللہیلعفملس
ریمے رتسب رپآرکاسرطح ھٹیب ےئگ ےسیج وت ریمےاپس اھٹیب ےہ افر وھچیٹ وھچیٹ ڑلایکںدػ اجب اجبرک دہشاےئ دبر اک رم ہی اگےن
ںیگل،اکیاؿںیمڑپےنھیگلمہںیماکییبنیلصاہللہیلعفملسںیہوجلکاکاحؽاجےتنںیہہکلکوکایکوہاگآپیلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایاسرعشوکوھچڑدفافروجےلہپد ہریہںیھتفیہےہکاجؤ۔
رافی  :دسمد،رشبنبلضفم،اخدلنبذوکاؿ،رعیبتنبوعمذنبرفعاء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکمکحہکوعروتںوکیسنہوخیشرہمدفافرزایدہےسزایدہافرمکےسمکتک...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اہللاعت یاکمکحہکوعروتںوکیسنہ وخیشرہمدفافرزایدہےسزایدہافرمکےسمکانتکرہماجزئےہ،اہللاعت یرفاماتےہارگمتیسکوعرتوک(رہمںیم)ےبااہتنامؽدےدفوتاس
ںیمےسھچکفا سہنولافراہللاعت یاکاراشدافرفتوضانھلرفتضہ(فوجبرہمرپ)دلیلےہ،لہسرفامےتںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےنرفامای(رہمرضفردف)ارگہچ
ولےہیکاوگنیھٹوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 134

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہً ،بساٌٟزیزب ٩ػہیب ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َِّ ًَ ٪ب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َتزَ َّو َد ا َِ ٣زأَ ّة ًَل َی
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َفأَی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠بظَ َ
ض ٓ ََشأ َ َُ ٟط َٓ َ٘ا َِ ٢نِّٔی َتزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة ًَل َی َو ِز َٔ َ ٧ ٪واة ٕ َو ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة
اط َة ا ِِ ٌُ ٟز ٔ
َو ِز َٔ َ ٧ ٪واة ٕ َ َ
ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َتزَ َّو َد ا َِ ٣زأَ ّة ًَل َی َو ِز َٔ َ ٧ ٪واة ٕ ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ
امیلسؿنب جب،ہبعش،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسنریضاہللہنعےتہکںیہہکدبعارلنمحنبوعػےناکییلھٹگےکفزؿ

(وسےنےکربارب)رہم ےکوعضاکیوعرت ےساکنح ایک ،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنبج اؿ رپاشدیےک آاثردےھکی وت اؿ
ےسوپاھچ(ایکاعمہلمےہ)اںوہںےنرعضایکہکںیمےناکییلھٹگےکفزؿےکرباربوسےنےکوعضاکیوعرتےساکنحایک
ےہ،ظفلوسےنیکرصاتحاتقدہےنرضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتییکےہ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعبضمیلعترقآؿاکنحرکےنافرریغباداےئرہمےکاشدیرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعبضمیلعترقآؿاکنحرکےنافرریغباداےئرہمےکاشدیرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 135

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌسساًسی

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َحازَٔ ٕ ٦ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس َّٔی َي ُ٘و ُِ ٢نِّٔی َٟف ٔی ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦
ک
َف ٓ َٔیضا َرأ ِ َی َ
ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذِ َٗا َِ ٣ت ا َِ ٣زأَ ْة َٓ َ٘اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِٔ َّ ٧ضا َٗ ِس َو َص َب ِت َنٔ َِش َضا َ ٟ
َک َ َ
ک َٓ ٥َِ ٠یُحٔ ِب َضا َط ِیئّا ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٣ت
َف ٓ َٔیضا َرأِ َی َ
َٓ ٥َِ ٠یُحٔ ِب َضا َط ِیئّا ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٣ت َٓ َ٘اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِٔ َّ ٧ضا َٗ ِس َو َص َب ِت َنٔ َِش َضا ََ ٟ
ک ََ
َّ
یضا َٗا ََ ٢ص َِ ٨ِ ٔ ً ١س َک ٔ٩ِ ٣
َف ٓ َٔیضا َرأِیَ َ
اٟثاَ ٔ ٟث َة َٓ َ٘اَِ ٟت َِٔ َّ ٧ضا َٗ ِس َو َص َب ِت َنٔ َِش َضا َ ٟ
ک َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَِ ٜٔ ِ ٧حَ ٔ ٨
َک َ َ

َط ِی ٕئ َٗا ََ ٢لَ َٗا َ ٢اذِ َص ِب َٓاكِِ ُ٠ب َوَِ ٟو َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس ٓ ََذ َص َب ٓ ََلََ ٠ب ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َو َج ِس ُت َط ِیئّا َو ََل َخا َت ّ٤ا ٔ٩ِ ٣
ک ٔ٩ِ ٣
ُقآ َٔ ٪ط ِی ْئ َٗا َ٣َ ٢عٔی ُس َورةُ ََ ٛذا َو ُس َور ُة ََ ٛذا َٗا َ ٢اذِ َص ِب َٓ َ٘ ِس أَِ َٜ ِ ٧ح ُت ََ ٜضا ب ٔ َ٤ا ََ ٌَ ٣
َحسٔی ٕس َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ٌَ ٣َ ١
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ُقآ ٔ٪
ا ِِ ُ ٟ

یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعیےتہکہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلع فملسےکاپسدفرسےولوگںےکرمہاہ

اھٹیباھتہکاکیوعرتےن ڑھکےوہرک رعض ایکایروسؽاہلل!ںیمےناانپ سفنآپ وکدے دای،آپا ےندؽ ںیم روشرہرکںیل،
آپ یلصاہللہیلعفملسےن وکستاایتخررفامای،اسےن رھپڑھکےوہرکرعضایک،ای روسؽاہلل!ںیمےناانپسفنآپوک دےدای،
آپ وج اچںیہ رکںی ،آپ رھپ یھب اخومش رےہ ،رسیتی ابر وعرت ےن رھپ رعض ایک ہک ںیم ےن اانپ سفن آپ وک دے دای ،آپ وج
اچںیہرکںی،رھپاکیصخشےنڑھکےوہرکرعضایکہکایروسؽاہلل!اساکھجمےساکنحرکدےئجی،آپےنرفامایریتےاپسھچک
امؽیھبےہ؟فہوبالںیہن،آپےنرفامایاجؤ ارگولےہہکاوگنیھٹلماجےئوتالتشرکالؤ،اسےناجرکالتشایکافرآرکاہکےھجمھچک
ہنالمافرہنولےہیکاوگنیھٹاپح ،آپےنوپاھچایکےھجتھچکرقآؿایدےہ،فہوبالےھجمالفںالفںوسرتایدےہ،آپےنرفامایاجںیم
ےناساکاکنحھجتےساکنحرقآؿایدرکےنیکفہجرکدای۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

درگیاابسبافرولےہیکاوگنیھٹیھبرہمںیمرقمروہےنکساکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
درگیاابسبافرولےہیکاوگنیھٹیھبرہمںیمرقمروہےنکساکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 136

راوی  :یحٌی  ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪ابوحاز ،٦سہ ،١ب ٩سٌس

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢ز ُج ٕ١
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َتزَ َّو ِد َوَِ ٟو ب ٔ َدا َت َٕ ٩ِ ٣ٔ ٥حسٔی ٕس
ییحی  ،فعیک ،ایفسؿ ،اوباحزؾ ،لہس ،نب دعس ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی صخش وک اراشد رفامای اشدی رکےل
ارگہچولےہیکاوگنیھٹےکدبےلیہویکںہنوہ۔

رافی  :ییحی،فعیک،ایفسؿ،اوباحزؾ،لہس،نبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحےکفتقرشںیطرکےناکایبؿ،رضحترمعریضاہللہنعےنرفامای،رشطرکےنےکفتق...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکنحےکفتقرشںیطرکےناکایبؿ،رضحترمعریضاہللہنعےنرفامای،رشطرکےنےکفتقوقحؼوشرہمتخوہاجےتںیہ،وسمرےتہکںیہہکںیم ےنآپیلصاہللہیلع
فملسےسانسہکآپےنا ےناکیداامداکذرکایکافر(وقحؼ)داامدی(ادارکےن)رپاؿیکرعتفییکافررفامایہکاسےنےھجموجابتیھتفہچسرکداھکح افروجفدعہایک،
وپرارکداھکای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 137

راوی  :ابواٟوٟیس ،ہظا ٦بً ٩بسا٠٤ٟک ،یزیسب ٩ابی حبیب ،ابواٟدي ًٍ٘ ،بہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َفو َد
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َح ُّ٣َ ٙا أَ ِو َٓ ِيت ُُِ ُّ ٩ِ ٣ٔ ٥
اٟرشو ٔن أَ ِ ٪تُو ُٓوا بٔطٔ َ٣ا ا ِس َت ِح َ٠ِ ٠ت ُِ ٥بٔطٔ ا ُِ ُ ٟ

اوباولدیل،اشہ ؾنبدبعاکلمل،سیدینبایببیبح،اوبا،ریخ،ہبقعےتہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکمترپبسرش رں
ےسزایدہاکنحیکرش رںوکوپرارکےناکقحےہ،نجیکفہجےساہمترےےئلاؿیکرشاگمںیہالحؽوہںیئ۔
رافی  :اوباولدیل،اشہؾنبدبعاکلمل،سیدینبایببیبح،اوبا،ریخ،ہبقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحےکفتقرشںیطاعدئرکاندرتسںیہن،انبوعسمدےتہکںیہہکوعرتاینپنہبیکلط...
ابب  :اکنحاکایبؿ

اکنحےکفتقرشںیطاعدئرکاندرتسںیہن،انبوعسمدےتہکںیہہکوعرتاینپنہبیکالطؼیکرشطہناگلےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 138

راوی ً :بیس اہلل ب٣ ٩وسی ،زَکیاب ٩ابی زائسہ ،سٌس ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

َکیَّا َئ ص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ
وسی ًَ َِ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َفَْ َػ ِح َٔ َت َضا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ََ ٟضا َ٣ا ٗ ُِّس َر ََ ٟضا
ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َی ٔح َُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕ َت ِشأ َ ُ ٢ك َ ََل َ ٚأ ُ ِخت َٔضا َ ٔ ٟت ِش َت ِ ٔ
دیبع اہلل نب ومیس ،زرکاینبایب زادئہ ،دعس نب اربامیہ ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےتہکہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفامایوعرت ےک
ےئلاجزئںیہنہکوبتقاکنحاینپاملسمؿنہبیکالطؼاکاطمہبلرکےاتہکاسیکراکیبوکا ےنےئلاحلصرکے،ویکںہکاسیک
دقتریںیموجھچکوہاگفہاسوکےلماگ۔
رافی  :دیبعاہللنبومیس،زرکاینبایبزادئہ،دعسنباربامیہ،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفاہل(زردرگن)اکاامعتسؽرکےناکایبؿ،دبعارلنمحنبوعػےنیبنیلصاہللہیلعف...
ابب  :اکنحاکایبؿ
دفاہل(زردرگن)اکاامعتسؽرکےناکایبؿ،دبعارلنمحنبوعػےنیبنیلصاہللہیلعفملسہیدحثیلقنیکےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 139

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،ح٤یس كوی ،١ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َّ
اٟلؤی ٔ ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َّ
َّ
ًَ ِو ٕ
َفة ٕٓ ََشأ َ َُ ٟط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َ ٍ ُظ أَُ َّ ٧ط َتزَ َّو َد
ٖ َجا َئ ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وبٔطٔ أَثَزُ ُػ ِ َ

ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َٗا َُ ٥ِ َٛ ٢س ِ٘ َت َِِٔ ٟی َضا َٗا َ ٢زَٔ َ ٧ة َ َ ٧واة ٕ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِوَ ٥ِ ٔ ٟوَِ ٟو بٔظَ اة ٕ
دبعاہللنبوی ف،امکل،دیمح رلی،اسننبامکلریضاہللہنعےتہکںیہہکدبعارلنمحنبوعػروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےک
اپس آےئ وت اؿ ےک ڑپکفں ںیم زرد رگن اک اشنؿ اھت وت روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن اؿ ےس وپاھچ ہی زردی یسیک ےہ ،اںوہں اہک
ںیمےناکیااصنریوعرتےساشدیرک یےہ،آپےنرفامایرہمانتکدایےہ،ںیمےناہکاکییلھٹگےکرباربوسان،آپےنرفامایوت
فہمیلرکارگہچاکیرکبییہوہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،دیمح رلی،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیاببرتۃمجاابلبےساخ یےہ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ہیاببرتۃمجاابلبےساخ یےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 140

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَ ِو ٥ََ ٟأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔزَیِ ََ ٨ب َٓأ َ ِو َس ٍَ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َخي ِ ّ ٍا
ت ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َی ِس ًُو َو َی ِسًُ َ ُ
ْص َٖ َ َ
َْخ َد َ٤َ ٛا َي ِؼ َِٔ ٍُ ٨ذَا َتزَ َّو َد َٓأتََی ُح َح َز أ ُ ََّ ٣ضا ٔ
َف َج ٍَ َلَ أَ ِزرٔی
ٓ ََ
َفأی َر ُج َ٠ي ِ ٔن َ َ
وُ َٟ ٪ط ث َّ ٥ا ِن َ َ َ
ْخو ٔجض ٔ َ٤ا
آ ِخب َ ِ ٍتُ ُط أَ ِو أ ُ ِخب ٔ َ ٍ ب ٔ ُ ُ
دسمد ،ییحی ،دیمح ،رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت زبنی اک فہمیل ایک وت تہب
املسمونںوکاھکانالھکایرھپابرہرشتفیےلےئگاسیجہکآپیکاکنحےکدعباعدتیھتااہمتاوملنینمےکرجحفںںیمابمہالسؾف
داعوہیتریہاسےکدعبرھپفا سرشتفیالےئوتداھکیہکدفرمدایھبےھٹیبںیہآپاےٹلےلچےئگرھپایدںیہنہکاؿےکاجےنیک

ربخںیمےنآپوکدیاییسکافرےن۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیمح،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفاہلوکداعدےنیاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
دفاہلوکداعدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 141

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ب ٩زیس ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َرأَی ًَل َی ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
َفة ٕ َٗا َ٣َ ٢ا َص َذا َٗا َِ ٢نِّٔی َتزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة ًَل َی َو ِز َٔ َ ٧ ٪واة ٕ ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ َٗا َ ٢بَ َار َک اہللُ
ٖ أَثَ َز ُػ ِ َ

َک أَ ِوَ ٥ِ ٔ ٟوَِ ٟو بٔظَ اة ٕ
َ ٟ

امیلسؿنب جب،امحدنبزدی،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع ےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےندبعارلنمحنبوعػ
رپ زرد اشنؿداھکی وت وپاھچ ہک ہی ایک ےہ ،فہ وبےل ہک ںیم اکی یلھٹگ وسےن ےک ربارب اکی وعرت ےس اکنح ایک ےہ ،وت روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفملسےنرفامای،اہللےھجتربتکدے،فہمیلرکفارگہچاکیرکبییہوہ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،امحدنبزدی،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنہلانبےنفا یوعروتںاکدنہلےکقحںیمداعرکےناکایبؿ...

ابب  :اکنحاکایبؿ
دنہلانبےنفا یوعروتںاکدنہلےکقحںیمداعرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 142

راوی َ :فوہً ،لی ب٣ ٩شہز ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ئ َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َتزَ َّو َجىٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َ َِف َوةُ بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ِِ ٤َ ٟزا ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِتىٔی أُم ِّی َٓأ َ ِز َخ َِ ٠تىٔی َّ
اٟس َار َٓإٔذَا ن ِٔش َو ْة ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ فٔی ا ِٟب َ ِیتٔ َٓ ُ٘ ًَِ ٩َ ٠ل َی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ َوا ِٟب َ َ ٍ َٔ ٛة َو ًَل َی َخيِ ٍ ٔ
كَائ ٔز ٕ
رففہ،یلعنبرہسم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنھجمےساکنحایکوتریمی
فادلہ ریمے اپس آںیئ افر ےھجم رھگ ےل ںیئگ ،ںیم ےن داھکی ہک ھچک ااصنری وعرںیترھگ ںیم عمج ںیہ ،فہ ےھجم دھکی رک م ےن ںیگل اہلل
ربتکدے،افر کیبیصنوہرکزدنہروہ۔
رافی  :رففہ،یلعنبرہسم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشتکگنجےسےلہپزافػرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
رشتکگنجےسےلہپزافػرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 143

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،اب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز ،ہ٤ا ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ک بُ ِـ ٍَ ا َِ ٣زأَة ٕ َوص َُو یُزٔی ُس أَ ِ ٪یَ ِبىٔ َی ب ٔ َضا َو َ٥ِ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََُ ٢زَا ٔ َ ٧ي ٌّی ٔ ٩ِ ٣اَلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
ئ َٓ َ٘ا َِ َ٘ ٔ ٟ ٢و ٔ٣طٔ ََل َیت ِ َب ٌِىٔی َر ُج َْ ٠َ ٣َ ١

یَب ِ ٔن ب ٔ َضا
دمحم نب العء ،انب شابرک ،رمعم ،امہؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت ہک ویبنں
ںیم یسک یبن ےن اہجد ایک افر یسک اینپ وقؾ ےس اہک ،ریمے اسھت فہ صخش ہن اجےئ ،سج ےن ایھب اکنح ایک وہ افر ویبی ےس ولخت رکان
اچاتہوہافرایھبکتاسےنولختہنیکوہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،انبشابرک،رمعم،امہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وناسؽےسمکرمعیکویبیےسولخترکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وناسؽےسمکرمعیکویبیےسولخترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 144

راوی ٗ :بیؼہ بً٘ ٩بہ ،سٔیا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت رعوہ

رع َو َة َتزَ َّو َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ائٔظَ َة َوه ٔ َی
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
رع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
یؼ ُة بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ب ٔ ُِ ٨ت س ِّٔت ٔسٔ٨ي َن َوبَى َی ب ٔ َضا َوه ٔ َی ب ٔ ُِ ٨ت تٔ ِش ٍٕ َو ََ َٜ ٣ث ِت ً ٔ َِ ٨س ُظ تٔ ِش ٌّا
ہصیبق نب ہبقع ،ایفسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت رعفہ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس
اسفتقاکنحایکاھت،بجہکاؿیکرمعھچاسؽیھت،افروناسؽیکرمعںیمولختیک،افروناسؽآپےکاکنحںیمرںیہ۔

رافی  :ہصیبقنبہبقع،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رضحترعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسںیمیئندنہلےسےنلماکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
رفسںیمیئندنہلےسےنلماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 145

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سَل ،٦اس٤اًی ١ب ٩جٌَف ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َف ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَ َٗ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََل ٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
أَ ٓ ٪یضا ُٔ ٩ِ ٣خ ِبز ٕ َو ََل َِ ٟح ٕ ٥أَ ََ ٣ز
َخ ِیب َ َ ٍ َوا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ثَ ََلثّا یُ ِبى َی ًََِ ٠یطٔ بٔ َؼ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ ُحٌ َ ٕ ٓی ٓ ََس ًَ ِو ُت ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ِلٔ َی َوَ ٔ ٟی٤تٔطٔ ٓ ََ٤ا ک َ َ

بٔاَلِ ََ ِ ٧لا َٔ َٓأ ُ ِٟق ٔ َی ٓ َٔیضا ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواَلِ َٗ ٔ ٔم َو َّ
وِ ٔ ِ ٪ح َسی أ ُ ََّ ٣ضا ٔ
ت ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أَ ِو ٔ٤َّ ٣ا
اٟش َِٓ ٩ٔ ٤کَاِ َ ٧ت َوَ ٔ ٟیَ ٤ت ُط َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
َِ َٜ ٠َ ٣ت َیٔ٤يُ ُ٨ط َٓ َ٘اُٟوا ِ ٔ َِ ٪ح َح َب َضا َٓه ٔ َی ٔ ٩ِ ٣أ ُ ََّ ٣ضا ٔ
ت ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َوِ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ی ِح ُح ِب َضا َٓه ٔ َی ٔ٤َّ ٣ا َِ َٜ ٠َ ٣ت یَٔ٤يُ ُ٨ط َٓ َ٤َّ ٠ا ِار َت َح ََ ١و ََّّط
ض
اب بَ ِي ََ ٨ضا َوبَي ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ
ََ ٟضا َخ ُِ َٔ ٠ط َو ََّ ٣س ا ِٔ ٟح َح َ
دمحمنبالسؾ،اامسلیعنبرفعج،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنعےتہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےننیتدؿکتودہنیافرربیخ
ےک درایمؿ ایقؾ ایک ،فںیہ آپ ےن ہیفص تنب ییح ےس ولختیک ،آپ ےکفہمیل ےک ےئل ںیم ےنولوگں وکدوعت دی ،اس ںیم ہن
وگتشاھتہنرفیٹ،آپےنبجمکحدایوتدخرتوخاؿرپوجھکرںی،رینپ افررچیبرھکدییئگ،یہیآپاکفہمیلاھت،املسمونںےنوساچہی
آپ یکزفہجںیہ ایولڈنی ،رھپ ایخؽایکارگآپرپدہ ںیم رکدںیوتاچہپؿےئجیل ہکہیآپیکویبی ںیہافرارگ ہناپھچح ںیئگ وتولڈنی
ںیہ،رھپبجیبنیلصاہللہیلعفملسرفاہنوہےئ،وتاؿےکےنھٹیبیکہگجا ےنےھچیپانبرکاؿےکولوگںےکدرایمؿرپدہڈاؽدای۔
رافی  :دمحمنبالسؾ،اامسلیعنبرفعج،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع

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

رپدفںایدرگیاھچبےنیکزیچفںاکاامعتسؽوعروتںےکےئل...
ابب  :اکنحاکایبؿ
رپدفںایدرگیاھچبےنیکزیچفںاکاامعتسؽوعروتںےکےئل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 146

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا٣ ،٪ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،جابز بً ٩بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِٜ ٨ِ ٤ُ ٟسٔرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِّ ١ات َد ِذتُ ِ ٥أَ٤َ ِ ٧اكّا ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َوأَنَّی َ٨َ ٟا أَْ ٤َ ِ ٧ان َٗا ََ َّ ٧ِٔ ٢ضا َس َتُٜو ُ٪
ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ ،دمحم نب دکنمر ،اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفامایہک مت ےن اامنط انبےئل ،ںیم
ےنرعضایکایروسؽاہللںیمہاامنطاہکںرسیموہںےگ،وتآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفامای،رقنعبیرسیموہاجںیئےگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دؿںیمولخترکےنافرریغبوساریافررفینشےکرباتےلاجےناکمکح...
ابب  :اکنحاکایبؿ
دؿںیمولخترکےنافرریغبوساریافررفینشےکرباتےلاجےناکمکح

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 147

راوی َ :فوہ ب ٩ابی اٌ٤ٟزاءً ،لی ب٣ ٩شہز ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ئ َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َتزَ َّو َجىٔی أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَىٔی َ َِف َوةُ بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ِِ ٤َ ٟزا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِتىٔی أُم ِّی َٓأ َ ِز َخ َِ ٠تىٔی َّ
اٟس َار ََٓ ٥َِ ٠یزُ ًِىٔی ِ ٔ ََّل َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ؿ ّهی
رففہ نب ایب ازعملائ ،یلع نب رہسم ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےن ھجم ےس
اکنح ایک وت ریمی فادلہ آرک ےھجم رھگ ےل ںیئگ ،زجب اس فتق ےک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس اچتش ےک فتق ںیم
ےھجمھچکڈرولعمؾہنوہا۔
رافی  :رففہنبایبازعملاء،یلعنبرہسم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یئندنہلوکاؿےکوشرہےکرھگرسفرےکاسھترتصخرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
یئندنہلوکاؿےکوشرہےکرھگرسفرےکاسھترتصخرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 148

راوی ٓ :ـ ١ب ٩يٌ٘وب٣ ،ح٤س ب ٩ساب ،ٙاَسائی ،١ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا
َسائ ٔی ُ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
وب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ساب ٔ َٕ ٙح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِ َ
 ٩ِ ًَ ١صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اِ َٟ ٥ِ ٌَُٜ ٣َ ٪ض ْو َٓإ ٔ َّ ٪اَلِ َ ِن َؼ َار
َز َّٓ ِت ا َِ ٣زأَ ّة ِلٔ َی َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ًَائٔظَ ُة َ٣ا ک َ َ
ي ٌُِحٔبُ ُض َِّ ٥
اِ ٠ٟض ُو
 لضنبوقعیب،دمحمنباسقب،ارسالیئ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکںیمےناکیمیتیڑلیکوک
اکیااصنریصخشےکاسھتایبہدای،وتیبنیلصاہللہیلعفملسےنوپاھچ،اےاعہشئاہمترےاپسرسفر(ویچبںاکاگان)ایکاھت،ویکںہک

ااصنروکرسفرااھچولعمؾوہاتےہ۔
رافی   :لضنبوقعیب،دمحمنباسقب،ارسالیئ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنہلےکےئلاعرًۃیڑپکےافرزویرفریغہامکنےنیلاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
دنہلےکےئلاعرًۃیڑپکےافرزویرفریغہامکنےنیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 149

راوی ً :بیس ب ٩اس٤اًی ،١ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا ا ِس َت ٌَ َار ِت ٔ٩ِ ٣
َ
اسا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ فٔی كََ٠ب ٔ َضا َٓأ َ ِز َر َِ ٛت ُض ِ ٥اٟؼَّ ََلةُ ٓ ََؼ َِّ ٠وا
أَ ِس َ٤ا َئ ٗ ٔ ََل َز ّة ٓ ََض َِ َٜ٠ت َٓأ ِر َس ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّّ َ ٧ ٥َ ٠

ک َِِٔ ٟیطٔ َٓ َ٨زََِ ٟت آیَ ُة اٟت َّ َی َُّ٘ َٓ ٥ٔ ٤ا َ ٢أ ُ َس ِی ُس بِ ُ ٩حُ َـيِ ٍ ٕ َجزَا ٔک اہللُ
بٔ َِيِ ٍ ٔ ُو ُؿو ٕ
ئ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َت ِوا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط َِ ٜوا ذََ ٔ ٟ
ْخ ّجا َو ُج ٌٔ َِ ٤ُِ ٠ٟٔ ١شٔ٤ٔ٠ي َن ٓ ٔیطٔ بَ َز َْ ٛة
َخي ِ ّ ٍا ٓ ََواہللٔ َ٣ا َ٧زَ َ ٢ب ٔ ٔک أَ ِْ ٣ز َٗ ُّم ِ ٔ ََّل َج ٌَ َ ١اہللُ َٔ ٟک ُٔ ٨ِ ٣ط ََ ِ ٣

دیبع نب اامسلیع ،اوبااسہم ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم ےن اامسء ےس وج اہر اماگن اھت ،فہ اض ع وہایگ اھت وت
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنولوگںوکاسیکالتش ےکےئل اجیھب،رےتس ںیمامنزاکفتق وہایگ (اپین ہنوہےنیکفہج ےساںوہں
ےن امنز ےب فوض ڑپیھ) بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس آرک اکشتی یک وت ممیت یک آتی انزؽ وہح  ،ادیس نب ریضح ےن اہک ہک ،اے
اعہشئ! اہلل اعت ی آپ وک زجاےئ ریخ اطع رفامےئ ،دخا یک مسق! بج یھب آپ رپ وکح  احدہث وہا دخا ےن آپ یہ وکاجنت ہن دی ہکلب
دفرسےاملسمونںوکیھباسےسربتکفوہستلبیصنوہح ۔
رافی  :دیبعنباامسلیع،اوبااسہم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع

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

اینپویبیےکاپسآےتوہےئداعڑپےنھاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اینپویبیےکاپسآےتوہےئداعڑپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 150

راوی  :سٌس ب ٩حٔؽ ،طيبا٨٣ ،٪ؼور ،سا ٥ٟب ٩ابی اٟحٌسَ ،کیب ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا َط ِي َبا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِسٔ ًَ َِ ُ ٩
ِ
اَ ٪و َج ِِّ ٨ب َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ج ِِّ ٨بىٔی َّ
اس ٔ ٥اہللٔ َّ
ا٣َ ٪ا
اٟظ ِی َل َ
اٟظ ِی َل َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا َِ ٟو أَ َّ ٪أَ َح َسص َُِ ٥ي ُ٘و ُ ٢ح ٔي َن َیأت ٔی أَصِ َُ ٠ط ب ٔ ِ

ا ٪أَبَ ّسا
ک أَ ِو ُٗ ٔض َی َوَْ ٟس َ ٥َِ ٟي ُ َّ
َر َز ِٗت َ َ٨ا ث ُ َُِّّ ٗ ٥س َر بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا فٔی ذََ ٔ ٟ
رض ُظ َط ِی َل ْ

دعسنبصفح،ابیشؿ،وصنمر،اسملنبایبادعجل،رکبی،انبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکاراشد
للھ
ےہہکارگوکح صخشاینپویبیےکاپسآےتوہےئمسباہللا میبنجااطیشلؿاخلہکاےاہلل!ےھجماطیشؿےسدفررھکافروجافالد
وتںیمہانعتیرکےاسوکاطیشؿےسوفحمظرھک،وتاؿےکاہںوجہچبیھبدیپاوہاگ،اےساطیشؿاصقنؿہناچنہپےئاگ۔
رافی  :دعسنبصفح،ابیشؿ،وصنمر،اسملنبایبادعجل،رکبی،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فہمیلرکےناکایبؿ،دبعارلنمحنبوعػےتہکںیہہکےھجمآپیلصاہللہیلعفملسےنػ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
فہمیلرکےناکایبؿ،دبعارلنمحنبوعػےتہکںیہہکےھجمآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایفہمیلرکفارگہچاکیرکبییہوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 151

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ٛہتے ہیں ٛہ ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َّ
ا٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط ک َ َ
ا ٪أ ُ ََّ ٣ضات ٔی یُ َواهٔب ِ َ٨ىٔی ًَل َی خ ِٔس َ٣ةٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ابِ َٔ ِ ًَ ٩
رش ٔسٔ٨ي َن ََ ِ٘ ٣س ََ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓک َ َ

ض بٔظَ أ ِ ٔ٪
ٔرش َ
رش ٔسٔ٨ي َن َوتُ ُوف ِّ َی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا ابِ ُٔ ِ ً ٩
یَ ٩س َّ ٨ة َُٓ ٨ِ ُٜت أَ ًِ ٥ََ ٠ا٨َّ ٟا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠د َس ُِ ٣ت ُط ًَ ِ َ
ا ٪أَ َّو َ٣َ ٢ا أُِ٧ز ٔ َ ٢فٔی ُ٣ب ِ َتى َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔزَیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع أَ ِػ َبحَ أ ٨َّ ٟي ُّی
ا ِٔ ٟح َح ٔ
اب ح ٔي َن أُِ٧ز ٔ ََ ٢وک َ َ
َّ
َّ
وسا ٓ ََس ًَا ا ِِ َ٘ ٟو ََٓ ٦أ َ َػابُوا َّٔ ٩ِ ٣
ِ ُجوا َوبَق ٔ َی َرص ِْم ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٨ِ ٔ ً ٥س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
رع ّ
اٟل ٌَا ٔ ٦ث ُ ََّ َ ٥
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َضا َ ُ
َ
ْخ ُجوا ٓ َََ ٤شی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ِ ِج ُت َُ ٌَ ٣ط ٟٔک َِی َی ِ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أكَاُٟوا ا َِ ِٜ٤ُ ٟث َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠
َْخ َد َو َ َ
َّ
َف َج ٍَ َو َر َج ٌِ ُت ٌََ ٣طُ َحًَّی ِٔذَا َز َخ ًََ ١ل َی َزیِ ََ ٨ب
ِ ُجوا ََ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ظَ ِی ُت َحًی َجا َئ ًَت ََب َة حُ ِح َزة ٔ ًَائٔظَ َة ث ُ َّ ٥هَ  َّ٩أَُ َّ ٧ض َِ َ ٥
َف َج ٍَ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َج ٌِ ُت ٌََ ٣طُ َحًَّی ِٔذَا بَ ًََ َّ ٠ت ََب َة حُ ِح َزة ٔ ًَائٔظَ َة َوهَ  َّ٩أَُ َّ ٧ض ِ٥
َٓإٔذَا ص ُُِ ٥جْ ُ٠
وض َ ٥َِ ٟي ُ٘و ُ٣وا َ َ
َرض َب أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِیىٔی َوبَ ِي َُ ٨ط ب ٔ ِّ
اٟشتِ ٍ ٔ َوأُِ٧ز ٔ َ٢
َف َج ٍَ َو َر َج ٌِ ُت َُ ٌَ ٣ط َٓإٔذَا ص ُِِ َٗ ٥س َ َ
ََ
ِ ُجوا ٓ َ َ
ِ ُجوا َ َ
اب
ا ِٔ ٟح َح ُ

ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشبےتہکںیہہکاسننبامکلےنےھجماالطعدیہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسبجودہنیرشتفی
الےئاسفتقریمیرمعدس اسؽیکیھت،ریمیفادلہےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمےکےئلہشیمہدیتییھت،ںیمےن
دس اسؽ آپ یلص اہللہیلع فملسیک دختم یک ،افر بج آپیک فافت وہح  ،وت ںیم سیب ربس اک اھت ،اجحب ےک ابرے ںیم وجآتی
انزؽوہح ،اسےسںیموخبفافقوہں،افرافؽاشؿزنفؽآتیاجحب بزافػزبنیتنب شحےہ،سجحبصوکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملسیک زبنی تنب شحدنہل ںینب ،وت آپ ےن اینپوقؾ وک اھکان الھکای ،اھکےن ےک دعب ارثک وت اؿ ںیم ےسےلچ ےئگ ،رگم
اؿںیمےسھچکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےکاپسےھٹیبافراںوہںےنڑبیدری اگلح ،آپیلصاہللہیلعفملساھٹرکابرہےلچےئگ،
ںیم یھب آپ ےک رمہاہ اس ایخؽ ےس لکن ایگ ہک اشدی ولگ یھب ےلچ اجںیئ ،آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس افر ںیم ےتلہٹ افر بج
رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک رجحے ےک اپس آےئ ،وت ایخؽ ایک ،فہولگ ےلچ ےئگ وہں ےگ ،آپ رھپفا س آےئ ،افر آپ ےک
رمہاہںیمیھبآای،بجزبنیریضاہللاہنعےکاپسےئگوتداھکیفہولگےھٹیبںیہ،ےئگںیہن،آپرھپفا سآےئ،افرںیمیھبآای،

بج مہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک رجحے یک وچٹھک ےک اپس ےچنہپ افر امگؿ ایک ہک فہ ےلچ ےئگ وہں ےگ ،وت آپ رھپ رشتفی
الےئ ،آپےکاسھتںیمیھباھت،ابولعمؾوہاہکفہولگےلچےئگںیہ،آپیلصاہللہیلعفملسےنا ےنافرریمےدرایمؿرپدہ
ڈاؽدای(بتیہ)رپدہیکآتیانزؽوہح ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشبےتہکںیہہکاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکییہرکبیفہمیلرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکییہرکبیفہمیلرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 152

راوی ً :لی ،سٔیا ،٪ح٤یس ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی حُ َِ ٤ی ْس أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَ َن ّشا َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ًَ ٥َ ٠ب َس
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َو َتزَ َّو َد ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َ ٥ِ ٛأَ ِػ َس ِٗ َت َضا َٗا ََ ٢و ِز ََ َ ٧ ٪واة ٕ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ
یلع ،ایفسؿ ،دیمح ،رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک بج دبعارلنمح نب وعػ ےن اکی ااصنری وعرت ےس اشدی یک وت روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسےندرای تایکہکانتکرہمدای،فہوبےلاکییلھٹگوجھکرےکرباربوساندایاھت۔
رافی  :یلع،ایفسؿ،دیمح،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ

اکییہرکبیفہمیلرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 153

راوی  :ح٤یس ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

وًَ ٪ل َی اَلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٨زَ َِ ًَ ٢ب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ ًَل َی
َو ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗ ٔس ُ٣وا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َ٧زَ َ ٢ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
اٟشو ٔٚ
ک َو َ٣اَ ٔ ٟ
َک فٔی أَصَِ ٔ ٠
َک ًَ ِِ ٔ ِ ٩ح َسی ا َِ ٣زأَت َ َّی َٗا َ ٢بَ َار َک اہللُ َ ٟ
ک َ٣الٔی َوأَِ٧ز ٔ َُ ٟ ٢
َس ٌِ ٔس بِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ُ َٗاس َُٔ ٤
َْخ َد ِلٔ َی ُّ
کٓ َ َ
َ
اب َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣أَٗ ٔ ٕم َو َس َِ َٓ ٩ٕ ٤تزَ َّو َد َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِوَ ٥ِ ٔ ٟوَِ ٟو بٔظَ اة ٕ
ٓ ََبا ََ َو ِ
اطت َ َ ٍی َٓأ َػ َ
دیمح،رضحتاسنریضاہللہنعےتہکںیہہکبجاہمرجودہنیںیمآےئوتااصنرےکرھگفںںیمارتے،دبعارلنمحنبوعػدعسنب
رعیب ےک اہیں ارتے ،اںوہں ےن اہک اے اھبح  دبعارلنمح! ںیم ےھجت اانپ امؽ داتی وہں افر اینپ اکی ویبی وک الطؼ دے رک ھجت ےس
اشدی رک داتی وہں ،دبعارلنمح وبےل ہک آپ اک امؽ افر ویبایں آپ وک شابرک وہں ،اس ےک دعب دبعارلنمح ےن ابزار اج رک رخدی ف
رففتخ رشفع رکدی ،ھچک یھگ افر رینپ احلص ایک ،رھپ اشدی یک ،وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک فہمیل رکف ،ارگہچ ،اکی یہ
رکبیوہ۔
رافی  :دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکییہرکبیفہمیلرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 154

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٣َ ٢ا أَ ِو ٥ََ ٟأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َط ِی ٕئ ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

ن َٔشائٔطٔ َ٣ا أَ ِوًَ ٥ََ ٟل َی َزیِ ََ ٨ب أَ ِو ٥ََ ٟبٔظَ اة ٕ
امیلسؿنب جب،امحد،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع ےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرضحت زبنیےکرباربیسک
ویبیاکفہمیلںیہنالھکای،ویکںہکاکیرکبیاکفہمیلرکدایاھت۔
رافی  :امیلسؿنب جب،امحد،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اکییہرکبیفہمیلرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 155

راوی ٣ :شسزً ،بساٟوارث ،طٌیب ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ َت ََ ٙػ ٔٔ َّی َة َو َتزَ َّو َج َضا

َو َج ٌَ َِ ٔ ً ١ت َ٘ َضا َػ َسا َٗ َضا َوأَ ِوَِ ٠ًَ ٥ََ ٟی َضا ب ٔ َح ِی ٕص

دسمد،دبعاولارث،بیعش،رضحتاسنریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرضحتزبنیےسبجولخت
یکوتےھجماجیھب،ںیماجرکولوگںوکاھکےنےکےئلالبرکالای۔
رافی  :دسمد،دبعاولارث،بیعش،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ

اکییہرکبیفہمیلرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 156

راوی ٣ :اٟک ب ٩اس٤اًی ،١زہي ٍ ،بیا ،٪حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ک بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُزصَي ِ ْ ٍ ًَ ِ ٩بَ َیا َٕٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َي ُ٘و ُ ٢بَى َی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٣زأَة ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ

َٓأ َ ِر َس َ٠ىٔی ٓ ََس ًَ ِو ُت رٔ َج ّاَل ِلٔ َی َّ
اٟل ٌَأ ٦

امکل نب اامسلیع ،زریہ،ایبؿ ،رضحت اسن ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک آپ یلص اہللہیلع فملس ےن ہیفص وکآزاد رک ےک اکنحرکایل افر
اےسآزادرکانیہرہمرقمررقاردایافراؿےکفہمیلںیمامدیلہالھکای۔
رافی  :امکلنباامسلیع،زریہ،ایبؿ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکویبیاکیسکویبیےسزایدہفہمیلرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
یسکویبیاکیسکویبیےسزایدہفہمیلرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 157

راوی ٣ :شسز ،ح٤از ب ٩زیس ،ثابت

َک َتزِو ٔیخُ َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع ً ٔ َِ ٨س إَٔ َ ٧ص َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َ ٢ذُ ٔ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِوًَ ٥ََ ٟل َی أَ َح ٕس ٔ ٩ِ ٣ن َٔشائٔطٔ َ٣ا أَ ِوَِ ٠ًَ ٥ََ ٟی َضا أَ ِو ٥ََ ٟبٔظَ اة ٕ
دسمد،امحدنبزدی،اثتبےتہکںیہہکرضحتزبنیتنب شحےکاکنحاکفاہعقاؿےکاسےنمآای،رفامےنےگل،سجدقرزبنیےک

فہمیل ںیم آرضحنت یلص اہللہیلعفملس ےنرخچ ایک ،اانت ںیم ےن یسک ویبی ےکفہمیل ںیم رکےت وہےئ ںیہنداھکی ،اکی رکبی اکفہمیل
رکدایاھت۔
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،اثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیرکبیےسمکفہمیلرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکیرکبیےسمکفہمیلرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 158

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ب ٩ػٔیہ ،ػٔیہ ب٨ت طيبہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٔ بِ َٔ ٩ػ ٔٔ َّی َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ َػ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ َط ِي َب َة َٗاَِ ٟت أَ ِو ٥ََ ٟأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َب ٌِ ٔف ن َٔشائٔطٔ ب ٔ َُّ ٤سیِ َٔ ٩ِ ٣ٔ ٩طٌٔي ٍ ٕ

دمحم نب وی ف ،ایفسؿ ،وصنمر نب ہیفص ،ہیفص تنب ہبیش ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ضعب ویبویں اک فہمیل اچر ریس وجیہ
ںیمرکدایاھت۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،وصنمرنبہیفص،ہیفصتنبہبیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوعتفہمیلوبقؽرکےناکایبؿافراستدؿکتارگوکح فہمیلفریغہالھکےئ(وتاجزئہ...

ابب  :اکنحاکایبؿ
دوعتفہمیلوبقؽرکےناکایبؿافراستدؿکتارگوکح فہمیلفریغہالھکےئ(وتاجزئےہ)ویکںہکآپیلصاہللہیلعفملسےناکیدؿایدفدؿںیمرصحنمںیہنرفامای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 159

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟکً ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا زُعٔ َی أَ َح ُس ُِ ٥ِ ٛلٔ َی ا َِ ٟوَ ٔ ٟیٔ ٤ة ََِٓ ٠یأِت َٔضا
دبعاہللنبوی ف،امکل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکاراشدےہہکارگوکح صخشدوعت
فہمیلےکےئلالبفےوترضفراجؤ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دوعتفہمیلوبقؽرکےناکایبؿافراستدؿکتارگوکح فہمیلفریغہالھکےئ(وتاجزئےہ)ویکںہکآپیلصاہللہیلعفملسےناکیدؿایدفدؿںیمرصحنمںیہنرفامای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 160

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابی وائ ،١حرضت ابو٣وسی

وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َُ ٣

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُّٜ ُٓ ٢وا ا ٌَِ ٟان ٔ َی َوأَ ٔجيبُوا َّ
اٟساعٔ َی َوًُوزُوا ا ِ٤َ ٟز ٔ َیف

دسمد،ییحی ،ایفسؿ،وصنمر،ایبفالئ،رضحتاوبومیس ےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفامایدیقویںوکدیقےس ڑھچاؤ،

ولوگںیکدوعتوبقؽرکف،امیبرفںیکایعدترکف۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،وصنمر،ایبفالئ،رضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دوعتفہمیلوبقؽرکےناکایبؿافراستدؿکتارگوکح فہمیلفریغہالھکےئ(وتاجزئےہ)ویکںہکآپیلصاہللہیلعفملسےناکیدؿایدفدؿںیمرصحنمںیہنرفامای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 161

راوی  :حش ٩ب ٩ربیٍ ،ابواَلحوؾ ،اطٌثٌ٣ ،اویہ ب ٩سویس ،بزاء بً ٩ازب رضی اہلل ً٨ہ

ؾ ًَ ِ ٩اَلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس َٗا َ ٢ا ِٟب َ َ ٍا ُئ بِ ًَُ ٩از ٕٔب َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَلِ َ ِح َو ٔ

یف َوا ِّت َبا َٔ ا ِٟح ٔ ََ ٨ازة ٔ َو َت ِظٔ٤یتٔ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََ ٣زَ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َش ِب ٍٕ َوَ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩س ِب ٍٕ أَ ََ ٣زَ٧ا بٌٔ َٔیا َزة ٔ ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
اٟساعٔی َوَ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩خ َوات ٔٔیَّ ٥
اٟش ََلَ ٔ ٦وِ ٔ َجابَةٔ َّ
اٟذصَ ٔب َو ًَ ِ ٩آَ ٔ ٧ی ٔة ا َِّٔ ٟٔـةٔ
ئ َّ
ْص ا ِ٤َ ٟوِ ُ٠وَ ٔ ٦ؤِِٓظَ ا ٔ
ا ٌَِ ٟاك ٔٔص َؤِبِ َزارٔ ا َِ َ٘ ٟش َٔ ٥و َن ِ ٔ

اٟس َیبا ٔد َتا َب ٌَ ُط أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َو َّ
َو ًَ ِ ٩ا َِ ٤َ ٟیاث ٔز ٔ َوا ِِّ َ٘ ٟش َّی ٔة َو ِاْل ٔ ِس َتب ِ َ ٍ َٔ ٚو ِّ
ئ َّ
اٟش ََلٔ ٦
اٟظ ِي َبان ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث فٔی ِِٔٓظَ ا ٔ

نسح نب رعیب ،اوباالٔوحص ،اثعش ،اعمفہی نب وسدی ،رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن است
ابوتں اک مکح دای افر است ےس عنم رفامای ،انجزہ ےکاسھت اجان ،ےنکنیھچفاےل اک وجابدانی ،مسق وک وپرا رکان امیبریکایعدترکان ،ولظمؾیک
وددرکان،السؾرکانافردوعتوبقؽرکان،اؿبسزیچفںاکآپےنمکحدای،افراؿزیچفںےسعنمرفامای،وسےنیکاوگنیھٹ،اچدنی
ےک ربنت ،ریمشی دگے وج وسار وھگڑے رپ ڈاےتل ںیہ ،ریمشی افر اپرہچ اجت  ،اتؿ ،اربتسؼ ،دمعہ ڑپکے ،اوباالٔوحص یک اوبوحاہن
افرابیشینےنظفلااشفءالسؾںیماتمتعبیکےہ۔
رافی  :نسحنبرعیب،اوباالٔوحص،اثعش،اعمفہینبوسدی،رباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
دوعتفہمیلوبقؽرکےناکایبؿافراستدؿکتارگوکح فہمیلفریغہالھکےئ(وتاجزئےہ)ویکںہکآپیلصاہللہیلعفملسےناکیدؿایدفدؿںیمرصحنمںیہنرفامای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 162

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسً ،بسا ٌٟزیز ،ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ز ًَا أَبُو أ ُ َس ِی ٕس

َّ
َّ
َّ
و٪
وض َٗا ََ ٢س ِض َْ ١ت ِس ُر َ
رع ٔسطٔ َوکَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَتُطُ یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َخاز ٔ َُ ٣ض َِ ٥وه ٔ َی ا ٌَِ ٟزُ ُ
اٟشأًس ُّٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی ُ ِ
ت َّٔ ٩ِ ٣
َ٣ا َس َ٘ ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِن َ٘ ٌَ ِت َُ ٟط َت ََ ٤زا ٕ
اِ ٠ٟی ٔ٤َّ ٠َ َٓ ١ا أَک َ ََ ١س َ٘ ِت ُط ِٔیَّا ُظ
ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسی،اوباحزؾ،لہسنبدعسےتہکںیہہکاوبادیسےناینپاشدیںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکدوعتدے
رکالبای،اوبادیسیکیئندنہلآپیلصاہللہیلعفملسیک دختمرکریہ یھت،لہسےن اہک ںیہمتولعمؾےہہکاس ےنروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فملس وک ایک الھکای اھت ،آپ ےک ےئل اس ےن وجھکرںی وگھب ریھک ںیھت ،آپ بج اھکےکچ وت فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک
الپدںی۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسی،اوباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوعتوکوبقؽرکےنیلےکدعبارگوکح صخشدوعتہناجےئ،وتاسےناہللافرروسؽیک...
ابب  :اکنحاکایبؿ
دوعتوکوبقؽرکےنیلےکدعبارگوکح صخشدوعتہناجےئ،وتاسےناہللافرروسؽیکانرفامینیک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 163

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ارعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اَ ٪ي ُ٘و ُُّ َ ٢
اب ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ُقا ُئ َو ََ ٩ِ ٣ت َز َک َّ
َّ
اٟس ًِ َو َة َٓ َ٘ ِس ًَ َصی اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟل ٌَا ٔ ٦ك َ ٌَ ُا ٦ا َِ ٟوَ ٔ ٟیٔ ٤ة یُ ِسع َی ََ ٟضا اَلِ ََُِ ٔ ٨یا ُئ َویُت ِ َ ٍ ُک ا َِ َ ُٔ ٟ

َو َس َّ٥َ ٠

دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،انب اہشب ،ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ہک سج فہمیل ںیم ارماء یک دوعت وہ افر رغابء ہن البےئ
اجںیئ ،وت فہ اھکان بس ےس زایدہ ربا ےہ افر وج صخش دوعت وک وھچڑدے وت وگای اس ےن اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس یک
انرفامینیک۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپےئالھکےنیکدوعترکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اپےئالھکےنیکدوعترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 164

راوی ً :بسا ،٪ابوح٤زہ ،اً٤ع ،ابی حاز ،٦ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ٔیت ِلٔ َی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و زًُ ُ

َکا َْ ََ٘ ٟبُِٔ ٠ت
َکا َٕ ََلَ َج ِب ُت َوَِ ٟو أُصِس َٔی ِلٔ َ َّی ُ َ
َُ

دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمع،ایباحزؾ،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایارگاپےئیھباھکےنیکدوعت

ںیمےھجمدےیئاجںیئوتںیموبقؽرکولںاگ،افرارگاپےئریمےاپسدیۃیےجیھباجںیئوتںیماؿوکوبقؽرکولںاگ۔
رافی  :دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمع،ایباحزؾ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشدیفریغہںیمدوعتوبقؽرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اشدیفریغہںیمدوعتوبقؽرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 165

٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ
راوی ً :لی بً ٩بساہلل ب ٩ابزاہی ،٥ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َ ٍنٔی َُ ٣
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ٔجيبُوا َص ٔذظ ٔ َّ
اٟس ًِ َو َة ِٔذَا

اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ َیأتِ ٔی َّ
ض َوص َُو َػائ ْٔ٥
زًُ ٔيت َُِ َٟ ٥ضا َٗا ََ ٢وک َ َ
ض َوَُيِ ٍ ٔا ِِ ٌُ ٟز ٔ
اٟس ًِ َو َة فٔی ا ٌُِ ٟزِ ٔ

یلعنبدبعاہللنباربامیہ،اجحجنبدمحم،انبرججی،ومٰیسنبہبقع،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےن رفامای ہک ا س دوعت (فہمیل فریغہ) ےک ےئل بج وکح  البےئ ،وت وبقؽ رکول ،انعف ےتہک ںیہ ہک رضحت دبعاہلل (نب رمع
ریضاہللہنع)اشدیفریغہیکدوعوتںںیمرفزہداروہےنےکابفوجدےلچاجےتےھت۔
رافی  :یلعنبدبعاہللنباربامیہ،اجحجنبدمحم،انبرججی،ومٰیسنبہبقع،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوعتفہمیلںیموعروتںافروچبںوکےلاجےناکایبؿ...

ابب  :اکنحاکایبؿ
دوعتفہمیلںیموعروتںافروچبںوکےلاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 166

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب٣ ٩بارکً ،بسا ٟوارثً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط

ض َٓ َ٘ َا٤ِ ٣ُ ٦ت َ ًّ٨ا َٓ َ٘ا ََّ ٢
ْص أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ن َٔش ّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَْمُتْن ٔ ٩ِ ٣أَ َحبِّ
رع ٕ
َٗا َ ٢أَبِ َ َ
ائ َو ٔػب ِ َیاّ٧ا ُِ٘ ٣بٔٔ٠ي َن ِٔ ُ ٩ِ ٣
ض ِلٔ َ َّی
ا٨َّ ٟا ٔ

دبعارلنمح نب شابرک ،دبعا ولارث ،دبعا زعلسی نب بیہص ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی رمہبت ااصنر یک وعروتں
افر وچبں وک دوعت فہمیل ےس آےت دھکی رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وخیش یک فہج ےس رہھٹ ےئگ افر رفامای ،دخاای مت ولگ ےھجم بس
آدویمںےسزایدہوبحمبوہ۔
رافی  :دبعارلنمحنبشابرک،دبعاولارث،دبعازعلسینببیہص،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوعتںیموکح ربیابتدےھکیوتولنآےناکایبؿ،انبوعسمدریضاہللہنعاکینؿؾ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
دوعتںیم وکح  ربی ابت دےھکیوتولن آےناک ایبؿ ،انبوعسمدریض اہللہنع اکینؿںیموصتری دھکیرکولنآےئ ،انب رمعریض اہلل ہنع ےناویبریض اہلل ہنعوک
البایاھت،اںوہںےندویاررپرپدہداھکی،انبرمعوبےلاسںیممہرپوعرںیتاغ بلآیئگںیہ،اوباویبےناہکنجولوگںرپےھجم اساکوخػاھتفہتہبںیہ،رگممترپےھجمہی
ادنہشیہناھت،دخبا!ںیماھکانہناھکؤںاگ،رھپفا سےلچےئگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 167

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک٧ ،آٍٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ

أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط أََ َّ ٧ضا ِ
اب ََٓ ٥َِ ٠ی ِس ُخ ِ١
اطت َ َ ٍ ِت ٤ُِ ٧زُ َٗ ّة ٓ َٔیضا َت َؼاؤیزُ َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠اًَ ٦ل َی ا َِ ٟب ٔ
وب ِلٔ َی اہللٔ َوِلٔ َی َر ُسؤٟطٔ َ٣اذَا أَذِِ َ ٧ب ُت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُِکاص َٔی َة َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَتُ ُ
ٓ ٌََ َزٓ ُِت فٔی َو ِجضٔطٔ ال َ َ

َک َ ٔ ٟت ِ٘ ٌُ َس ًََِ ٠ی َضا َو َت َوسَّ َس َصا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَا َُ ٢ص ٔذظ ٔا٤ِ ٨ُّ ٟزُ َٗةٔ َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت ا ِطت َ َ ٍیِت َُضا َ ٟ
َّ
اٟؼ َو ُر ََل َت ِس ُخ ُُ ٠ط
اٟؼ َورٔ ي ٌَُ َّذب ُ َ
ِ ٔ َّ ٪أَ ِػ َح َ
وَ ٪ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ض ِ ٥أَ ِح ُیوا َ٣ا َخ َِ٘ ٠ت َُِ ٥و َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ا ِٟب َ ِی َت أ ٟذی ٓ ٔیطٔ ُّ
اب َص ٔذظ ٔ ُّ
ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة

اامسلیع،امکل،انعف،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکںیمےنےیکترخدیےےھت،نجںیموصتریںیںیھت،آپ
یلص اہلل ہیلع فملس اؿ وصتریفں وک دھکی رک درفازہ رپ رک ےئگ افر ادنر ہن آےئ ،ںیم آپ ےک رہچے رپ رکاتہ وک اتڑ یئگ ،ںیم ےن
رعضایکایروسؽاہلل!ںیماہللافرروسؽیلصاہللہیلعفملسیکرطػوتہبرکیتوہں(،آپرفامںیئ)ھجمےسوجانگہ رسزدوہاوہ ،وت
آپ ےن رفامای ےیکت ےسیک ںیہ؟ رضحت اعہشئ یتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ںیم ےن ہی ےیکت اس ےئل رخدیے ںیہ ہک آپ اؿ رپ اھٹیب
ےئجیکافرکیٹاگلایےئجیک،آپےنرفامایوصتریفاولںوکایقتمےکدؿذعابوہاگافررسزشنےک رررپاہکاجےئاگ،متےنوجھچکہی
ایک ےہ اےس زدنہ رکف ،اس ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فمل ےن رفامای ہک سج رھگ ںیم وصتریںی وہیت ںیہ ،فاہں رتمح ےک رفےتش ںیہن
آےت۔
رافی  :اامسلیع،امکل،انعف،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یئندنہلاکفہمیلںیمرمدفںیکدختمرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
یئندنہلاکفہمیلںیمرمدفںیکدختمرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 168

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی ،٥ابوُشا ،٪ابوحاز ،٦سہ١

رع َض أَبُو أ ُ َس ِی ٕس َّ
اٟشأًس ُّٔی َز ًَا
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض َٕٗ ١ا َ٤َّ َٟ ٢ا َ َّ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحابَطُ ٓ ََ٤ا َػ َُ َٟ ٍَ ٨ض ِ ٥كَ ٌَا ّ٣ا َو ََل َ ََّقبَ ُط َِِٔ ٟیض ٔ ََِّ ٔ ِ ٥ل ا َِ ٣زأَتُ ُط أ ُ ُّ ٦أ ُ َس ِی ٕس بَ َِّ ٠ت َت ََ ٤زا ٕ
ت فٔی َت ِو ٕر ٔ٩ِ ٣
َّ
َفَْ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
ک
اٟل ٌَأ ٦أَ َ٣اثَ ِت ُط َُ ٟط ٓ ََش َ٘ ِت ُط تُ ِت ٔح ُٔ ُط ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ح ٔ َح َارة ٕ ٔ ٩ِ ٣اِ ٠ٟی ٔ٤َّ ٠َ َٓ ١ا َ َ
دیعسنبایبرممی،اوباسغؿ،اوباحزؾ،لہسےتہکںیہہکبجاوبادیساسدعیےناشدیاکاھکانالھکایوتآپ یلصاہللہیلعفملسافرآپ
ےک احصہب یک یھبدوعت یک ،اھکان اکپان ای الان ،اؿ ںیم ےس وکح  اکؾ یھب اںوہں ےن وخد ہن ایک ،ہکلب اؿیک ویبی ےن یہ اسرا اامتہؾ ایک افر
اس ےن رھتپ ےک ایپہل ںیم رات ےس وجھکرںی وگھب ریھک ںیھت ،بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اھک ےکچ وت اس ےن اےس ربنت ںیم
ڈاؽرکآپےکاسےنم شیایک
رافی  :دیعسنبایبرممی،اوباسغؿ،اوباحزؾ،لہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشدیںیموجھکرفںاکریشہافرفہرشتبوجہشنہنرکے،اسےکالپےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اشدیںیموجھکرفںاکریشہافرفہرشتبوجہشنہنرکے،اسےکالپےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 169

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍ ،يٌ٘وب بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوحاز٦

وب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس أَ َّ ٪أَبَا أ ُ َس ِی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
وض َٓ َ٘ا َِ ٟت أَ ِو َٗا َ٢
اٟشأًس َّٔی َز ًَا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٌُ ٔ ٟ ٥َ ٠ز ٔسطٔ َٓکَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَتُ ُط َخاز ٔ َُ ٣ض َِ ٥ی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َوه ٔ َی ا ٌَِ ٟزُ ُ

ت َّٔ ٩ِ ٣
و٣َ ٪ا أَ ِن َ٘ ٌَ ِت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِن َ٘ ٌَ ِت َُ ٟط َت ََ ٤زا ٕ
اِ ٠ٟی ٔ ١فٔی َت ِورٕ
أَ َت ِس ُر َ
ییحینبریکب،وقعیبنبدبعارلنمح،اوباحزؾےتہکںیہہکںیم ےنلہسنبدعسےسانسہکاوبادیساسدعیےناینپاشدیںیم یبن یلص
اہلل ہیلع فملس یک دوعت یک ،اؿ یک ویبی اس دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم رک ریہ ںیھت ،احالہکن فہ یئن دنہل ںیھت ،اس
وعرت ےن اہکمت اجےتن وہ ہک ںیم (دنہل) ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس وک ایک الپای ،اکی ایپہل ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک
وجھکرفںاکریشہالپایےہ۔
رافی  :ییحینبریکب،وقعیبنبدبعارلنمح،اوباحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںےکاسھتاےھچولسکاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںےکاسھتاےھچولسکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 170

راوی  :اسحا ٚب ٩نْص ،حشين جٌفی ،زائسہ٣ ،یَّسہ ،ابی حاز ،٦ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
َّس َة ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَب ٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ا ٚبِ َُ ٩ن ِْصٕ َح َّسثَ َ٨ا حُ َشي ِْن ا ِٟحُ ٌِف ُّٔی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ِِ ٣َ ٩ی َ َ

ئ َخي ِ ّ ٍا َٓإُٔ َّ ٧ضُ َّ٩خ٩ِ ٣ٔ ٩َ ِ٘ ٔ ٠
اس َت ِو ُػوا بٔاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
ِ ٓ َََل یُ ِؤذٔی َج َار ُظ َو ِ
ٔؿَ ٍَٕ ٠وِ ٔ َّ ٪أَ ًِ َو َد َط ِی ٕئ فٔی ِّ
ئ َخي ِ ّ ٍا
َّس َتطُ َوِ ٔ َِ ٪ت َز َِ ٛتطُ َ ٥َِ ٟیزَ ِ ٢أَ ًِ َو َد َٓا ِس َت ِو ُػوا بٔاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اٟـ َ ٍٔ ٠أَ ًِ ََل ُظ َٓإ ٔ َِ ٪ذصَ ِب َت ُت٘ ٔ ُ
یُ ٤ط َِ َ ٛ
ااحسؼنبرصن،نیسحیفعج،زادئہ،رسیمہ،ایباحزؾ،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایےسجاہلل

افر رفزایقتم رپ اامیؿ ےہ ،اےس ا ےن ڑپفیس وکفیلکت ہن اچنہپان اچےئہ افر وعروتں ےک قح ںیم الھبح رکےن یک ریمیفتیص وبقؽ
رکف ،ویکں ہک فہ یلسپ ےس دیپا وہح  ںیہ ،وج بس ےس ڑبی یلسپ ےہ فہ بس ےس زایدہ ڑیٹیھ ےہ ،ارگ وت اےس دیساھ رکان اچےئہ ،وت فہ

وٹناجےئیگ،افروجویںیہرےنہدےاگ،وتہشیمہڑیٹیھیہرےہیگ،ریمیفتیصوعروتںےکقحںیموبقؽرکف۔
رافی  :ااحسؼنبرصن،نیسحیفعج،زادئہ،رسیمہ،ایباحزؾ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںےکاسھترن یرکےناکایبؿ،آپیلصاہللہیلعفملساکاراشدےہہکوعرتیلسپ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںےکاسھترن یرکےناکایبؿ،آپیلصاہللہیلعفملساکاراشدےہہکوعرتیلسپیکرطحےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 171

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل ٣ ،اٟک ،ابی اٟز٧از ،ارعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ک َ ِّ
َّس َت َضا َوِ ٔ ِ ٪ا ِس َت َِ ٤ت ٌِ َت ب ٔ َضا ا ِس َت َِ ٤ت ٌِ َت ب ٔ َضا َوٓ َٔیضا ً َٔو ْد
اٟـ َ ٪ِ ٔ ِ ٍٔ ٠أَ َٗ َِ ٤ت َضا َِ َ ٛ
دبعازعلسینبدبعاہلل ،امکل ،ایبازلاند،ارعج ،اوبرہریہریضاہللہنع ےتہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفامایہکوعرت یلسپ
یکامدننےہ،ارگمتاےسدیساھرکاناچوہےگوتوٹناجےئیگ،افرارگافدئہااھٹاناچوہڑیٹےھہ یہںیمافدئہااھٹےتکسوہ۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،امکل،ایبازلاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںےکاسھتاےھچولسکاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ

وعروتںےکاسھتاےھچولسکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 172

راوی  :ابو نٌی ،٥سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َّ َ ٧تقٔی ا ِٟک َ ََل ََ ٦و ٔاَلِ٧ب ٔ َش َان
ِلٔ َی ن َٔشائ ٔ َ٨ا ًَل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠صَ ِي َب َة أَ ِ ٪یَ ِ٨ز ٔ َٔ ٓ ٢ي َ٨ا َط ِی ْئ َٓ َ٤َّ ٠ا تُ ُوف ِّ َی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َتک َ َّ٨َ ٤ِ ٠ا َواَ ِ ٧ب َش ِل َ٨ا

اوب میعن ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم وعروتں ےس اس
وخػےسوگتفگافرجااحرک ےنےسمہےتچبےھتہکںیہکامہرےابرےںیموکح مکحانزؽہنوہاجےئ،نکیلبجآپیلصاہللہیلع
فملساکفاصؽوہایگوتمہاؿےسالکؾافردؽیگلرکےنےگل۔
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ےنسفنافرابؽوچبںوکآگےسناچےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ا ےنسفنافرابؽوچبںوکآگےسناچےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 173

راوی  :ابو نٌ٤ا ،٪ح٤از ب ٩زیس ،ایوب٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ َُّ ٥ِ ُٜ٠را َٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ُوَ ٢وا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َراً َٔی ْة ًَل َی بَ ِیتٔ َز ِو ٔج َضا َوه ٔ َی
ُوَ ٢واَّ ٟز ُج ُ
َ ١را َٕ ًَل َی أَصِٔ٠طٔ َوص َُو َِ ٣شئ ْ
ُوَِ ٓ ٢اْل ٔ َُ ٣اَ ٦را َٕ َوص َُو َِ ٣شئ ْ
َوک ُ ُِّ ٣َ ٥ِ ُٜ٠شئ ْ
ُو٢
ُو ٢أَ ََل َٓک ُ َُّ ٥ِ ُٜ٠را َٕ َوک ُ ُِّ ٣َ ٥ِ ُٜ٠شئ ْ
َِ ٣شئُو َْ ٟة َوا ِِ ٌَ ٟب ُس َرا َٕ ًَل َی َ٣ا َٔ ٢س ِّی ٔسظ ٔ َوص َُو َِ ٣شئ ْ
اوبامعنؿ،امحدنب زدی،اویب،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایمتبسولگابہگنؿوہ،
افر مت بسولوگں ےس وساؽ ایک اجےئ اگ ،اامؾ یھبابہگنؿ ےہ،اس ےس یھب وساؽ وہاگ ،مت ےن (رتیع ےکاسھت ایک رباتؤایک) رمد
ا ےن رھگفاولں رپابہگنؿ ےہ افر اس ےس یھب وساؽ ایک اجےئ اگ ،افر الغؾ یھب ا ےنآاق ےک امؽ اکابہگنؿ ےہ اس ےس یھب وساؽ ایک
اجےئاگ،ربخدار!متبسابہگنؿوہافرمتےسوساؽوہاگ
رافی  :اوبامعنؿ،امحدنبزدی،اویب،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبیےکاسھتااھچرباتؤرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبیےکاسھتااھچرباتؤرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 174

راوی  :س٠امی ٪بً ٩بساٟزحً ،٩٤لی ب ٩ححزً ،یس ٰی ب ٩یو٧ص ،ہظا ٦بً ٩بساہلل  ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤و ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز َٕٗاَلَ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
رش َة ا َِ ٣زأَ ّة َٓ َت ٌَا َص ِس ََ ٪و َت ٌَا َٗ ِس َ ٪أَ ََِ ٪ل َیِٜت ُِ ٩ِ ٣ٔ ٩َ ٤أَ ِخ َبارٔ أَ ِز َوا ٔجضَّٔ٩
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َجََ ٠ص ِ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ
رع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
ُِ
َٗ ١اَِ ٟت َّ
اٟثاَ ٔ ٧ی ُة َز ِوظٔی ََل أَبُثُّ
ض َج َب ََٕ ١ل َس ِض َٕٓ ١ي ُ ِ ٍ َت َقی َو ََل َسٔ٤ي ٕن َٓيُ َِ ٨ت َ٘ ُ
َط ِیئّا َٗاَِ ٟت اَلِ ُول َی َز ِوظٔی َِ ٟح َُ ٥ج ََٕٓ ُ ١ٕ ٤ث ًَل َی َرأ ِ ٔ
اٖ أَ ََِ ٪ل أَذ ََر ُظ ِ ٔ ِ ٪أَذ َُِک ُظ أَذ َُِک ًُ َح َز ُظ َوب ُ َح َز ُظ َٗاَِ ٟت َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ُة َز ِوظٔی ا ٌَِ ٟظَ َّ ٪ِ ٔ ِ ُٙ ٨أَٔ ِ ٧ل ِ ٙأُكَ ََّ ِٙ ٠وِ ٔ ِ ٪أَ ِسِ ُٜت
َخب َ َ ٍ ُظ ِنِّٔی أَ َخ ُ
ِ
ِ

ُح َو ََل ُ ٌَّق َو ََل ََ ٣دا َٓ َة َوَلَ َسآ ََ ٣ة َٗاَِ ٟت ا َِ ٟدا َٔ ٣ش ُة َز ِوظٔی ِ ٔ َِ ٪ز َخ ََٓ ١ض ٔ َس َوِ ٔ ِ٪
أ ُ ًَ ََّٗ ِٙ ٠اَِ ٟت اٟزَّابٔ ٌَ ُة َز ِوظٔی کََِ ٠ی ٔ ١ت ٔ َضا ََ ٣ة َلَ َ ٌّ

ِ َد أَس َٔس َو ََل َي ِشأ َ ُ٤َّ ًَ ٢ا ًَض ٔ َس َٗاَِ ٟت َّ
ٕ َو ََل یُؤ ٟخُ ا ِل ََّ ٜ
اؿ َل َح ٍَ ا َِ ٟت َّ
َ َب ا ِط َت َّ
اٟشاز ٔ َس ُة َز ِوظٔی ِ ٔ ِ ٪أَک َ ََّ ٟ ١
ٕ
ٕ َوِ ٔ ِِ ٪
َٕ َوِ ٔ ِٔ َ ٪
ََ
َ ٔ ٟی ٌِ ٥ََ ٠ا َِ ٟب َّث َٗاَِ ٟت َّ
اٟشابٔ ٌَ ُة َز ِوظٔی ُ ََیا َیا ُئ أَ ِو ًَ َیا َیا ُئ كَ َبا َٗا ُئ ک ُ َُّ ١زا ٕئ َٟطُ َزائْ َطح ٔ
لِک َٔ ٟک َٗاَِ ٟت
َّک أَ ِو َٓ َّٔ ٠ک أَ ِو َج ًَّ ُ ٍَ ٤
َّ
 ١اَ ٨ِّ ٟحاز ٔ ًَؤی ُ ٥اَّ ٟز َ٣از ٔ
اٟثا ُٔ ٨َ ٣ة َز ِوظٔی ا ُِّ ٤َ ٟص َُّ ٣ص أَ ِرَ٧بٕ َواٟزِّی ُح رٔی ُح َز ِرَ٧بٕ َٗاَِ ٟت اَّ ٟتاس ٌَٔ ُة َز ِوظٔی َرٓ ٔی ٍُ ا ِ٤َٔ ٌٟاز ٔكَؤی ُ

ات ا َِ ٤َ ٟبارٔ ٔک
ک َ٣اْ ٔ ٟک َخي ِ ْ ٍ ٔ ٩ِ ٣ذَٔ ٔ ٟک َُ ٟط ِٔب ٔ َْٛ ١ث ٔي َ ٍ ُ
َٔ
اَةُ َز ِوظٔی َ٣اْ ٔ ٟک َو َ٣ا َ٣اْ ٔ ٟ
َق ُ
یب ا ِٟب َ ِیتٔ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟاز ٔ َٗاَِ ٟت ا َِ ٔ ٌَ ٟ
اض
ََٗ ٔ ٠یَل ُت ا َِ ٤َ ٟشارٔ ٔح َؤِذَا َسَ ٩َ ٌِ ٔ٤ػ ِو َت ا ِٔ٤ٟزِ َصز ٔأَ ِي َ٘ َّ٩أَُ َّ ٧ضَ َّ٩ص َواُ ٔ ٟ
رش َة َز ِوظٔی أَبُو َز ِر َٕ َو َ٣ا أَبُو َز ِر َٕ أََ َ ٧
ک َٗاَِ ٟت ا َِ ٟحازٔیَ َة ًَ ِ َ
ی١
ٔ ٩ِ ٣حُل ٔ ٕٓی أُذُن َ َّی َو َََ َ ٣ل َٔ ٩ِ ٣ط ِح ُٕ ًَ ٥ـ َس َّی َوبَ َّح َحىٔی ٓ ََبحٔ َح ِت ِلٔ َ َّی َن ِٔ ٔسی َو َج َسنٔی فٔی أَصِ ِٔ ٨َ ُُ ١ی َٕ ٤ة بٔ ٔظ َٕٓ َٓ ٙح ٌَ َ٠ىٔی فٔی أَصِ َٔ ١ػض ٔ ٕ
َ
َ ُب َٓأ َ َت َ٘ َّ٨حُ أ ُ ُّ ٦أَب ٔی َز ِر َٕ ٓ ََ٤ا أ ُ ُّ ٦أَبٔی َز ِر َٕ ًُُٜو َُ ٣ضا
َوأَك ٕٔیم َو َزائ ٕٔص َو َُ ٨ِ ٌٔ َٓ ٕٙٓ ٨َ ٣س ُظ أَُٗو َََُ ٓ ٢ل أ ُ َٗ َّبحُ َوأَ ِر ُٗ ُس َٓأ َت َؼ َّبحُ َوأَ ِ َ
َفة ٔب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی َز ِر َٕ ٓ ََ٤ا ب ٔ ُِ ٨ت
َر َز ْاح َوبَ ِيت َُضا ٓ ََش ْاح ابِ ُ ٩أَبٔی َز ِر َٕ ٓ ََ٤ا ابِ ُ ٩أَبٔی َز ِر َٕ َِ ٣ـ َح ٌُ ُط ََ ٤َ ٛشَ ِّ١ط ِل َب ٕة َوي ُِظب ٔ ٌُ ُط ذ ٔ َرا َُ ا َِ ٟح ِ َ
یضا َوكَ ِو َُ أ ُ َِّ ٣ضا َو ُٔ ٠ِ ٣ئ َ ٔ ٛشائ َٔضا َوُ َِی ُى َج َارت َٔضا َجارٔیَ ُة أَبٔی َز ِر َٕ ٓ ََ٤ا َجارٔیَ ُة أَبٔی َز ِر َٕ ََل َتبُثُّ َحسٔی َث َ٨ا َت ِبثٔی ّثا
أَبٔی َز ِر َٕ ك َ ِو َُ أَب ٔ َ

َو ََل تُ َُ ِّ٘ ٨ث ٔ٣ي َ ٍ َت َ٨ا َت ِٔ٘٨ی ّثا َو ََل َت ََِ ٤لُ بَ ِيت َ َ٨ا َت ٌِ ٔظ ّ
اب تُ َِ ٤د ُف ََٓ٠ق ٔ َی ا َِ ٣زأَ ّة ََ ٌَ ٣ضا َوََ ٟسا ََٔ ٟ ٪ضا
ِ َد أَبُو َز ِر َٕ َواَلِ َ ِوكَ ُ
یظا َٗاَِ ٟت َ َ

َ ًّیا َوأَ َخ َذ َخ ِّل ًّیا
ْص َصا بٔزُ َّ٣اَ َ ٧تي ِ ٔن ٓ ََل ََّ٘ ٠ىٔی َوَ َٜ َ ٧ح َضا َٓ َِ َٜ ٨ح ُت َب ٌِ َس ُظ َر ُج َّل َ ٔ
َس ًّیا َرَ ٔ ٛب َ ٔ
کَا ِِ َٔ ٟض َسیِ َٔ ٩یَ ٌَِ ٠با َٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ت ِحتٔ َخ ِ ٔ

َوأَ َر َاح ًَل َ َّی َن ٌَ ّ٤ا ثَز ٔ ًّیا َوأَ ًِ َلانٔی ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١رائ ٔ َح ٕة َز ِو ّجا َو َٗا َ ٢کُلٔی أَُ َّ٦ز ِر َٕ َو ٔ٣ي ٍ ٔی أَصَِٔ ٠ک َٗا َِ ٟت ََِٓ ٠و َج َُ ٌِ ٤ت ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ أَ ًِ َلأ٧یطٔ
َ٣ا بَ َ َّ ٠أَ ِػ َِ َز آَ ٔ ٧ی ٔة أَبٔی َز ِر َٕ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ ُٛ ٥َ ٠ت َٔ ٟک َٛأبَٔی َز ِر َٕ َٔل ُ َِّ ٦ز ِر َٕ
امیلسؿ نب دبعارلنمح ،یلع نب رجحٰ ،یسیع نب ویسن ،اشہؾ نب دبعاہلل ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ایگرہ وعروتں
ےن اکی ہگج ااھٹک وہ رک ابمہ وقؽ فارقار ایک ہک ا ےن ا ےن اخفدنفں اک احؽ ایبؿ رکف ،یلہپ وعرت ےن اہک ریما اخفدن الرغ افٹن اک
وگتشےہوجاہپڑیکوچیٹرپراھکےہ،راہتسڑبانھٹکےہہنوچیٹرپ ڑچاھاجاتکسےہافرہنفہوگتشیہدمعہےہہکاسےکالےنیک
اخرط تبیصم رھبی اجےئ ،دفرسی ےن اہک ںیم اس یک احتل اظرہ رکےن ےس ڈریت وہں ہک اس ذترکے ےک دعب ںیم ںیہک اس وک
وھچڑ ہن وھٹیبں ،ارگ ذرک رکفں وت اتبؤں یگ ہک اس ںیم ایک بیع فرنہ ںیہ ،فعض یک فہج ےس اس ےک مسج ںیم ہگج ہگج اگںیھٹن دیپا
وہیئگںیہافرایسییہویسیبں رباایئںںیہ،رسیتیوب یہکریما اخفدنابملزتاگنےہ،ارگ اس یک تیفیکایبؿرکفںوتالطؼ یتلمےہ،ارگ
اخومشروہںوتےھجمسلفموھچڑراھکےہ،وچیھتےناہکہکریماوشرہاہتہمیکراتیکرطحوتمطسےہ،ہنزایدہرگؾہنزایدہڈنھٹا،
فہہشیمہاسکیںےہہنزایدہڈرانہنتہبا اتان،اپوچنںیےنایبؿایکہکریماوشرہرھگںیمآےئوتاتیچ،ابرہاجےئوتریش(رشفیااسی)ہک
رھگ ںیم ھچک وہا رکے فہ ابز رپس ںیہن رکات ،یٹھچ ےن اہک ہک ریما وشرہ اھکؤ ےہ ،اھکےن ےھٹیب وت بس ٹچ رک اجےئ افر ےٹپل وت بس

اصػرکاجےئ،بجوسےئوتاالیکیہڑپارےہافرریمیرطػاہھتیھبںیہنڑباھاتہکدھکھکسوپھچےل،اسوتںیےناہکریمااخفدن
مگ رکدہ راہ افر اعزج ےہ ،فہ ےنیس ےس دابےن فاال افر وعرت اک رہ بیع اس ےک ےئل بیع ےہ اس ںیم بس رباایئں ںیہ( ،ارگ ابت
رک ے)وترسوھپڑدےافرزیمخرکدےایدفونںیہرکذگرے،افررہگازمخاگلےئ،آوھٹںیوعرتےناہکریمےوشرہاکوھچانااسی
ےہ ہک اسیج رخوگش اک سب وہاجان(،فہ انزک ےہ) اس یک وخوبش ایسی ہک ےسیج زربتیک وخوبش ،تہب یہ انزک ےہ ،ونںی ےن اہک ریما
وشرہ افیچن ریمعتفں فاال ےبمل رپےلت فاال افر تہب یخس ےہ ،اس اک رھگ سلجم وشری ےک رقبی ےہ ،فہ اب دتریب افر دھجمسار ےہ  ،دوسںی
ےن اہک ریمے وشرہ اک انؾ امکل ےہ افر الھب امکل یک ایک رعتفی رکفں ،وج رعتفی ذنہ ںیم آےکس فہ سب اس یک رعتفی ےہ ،فہ
امہمونںےکےئلہشیمہافٹنذحبرکااتےہ،رچااگہےسزایدہرھگںیمافٹنعمجراتھکےہ،افرویٹنھگںیکآفازنسرکاتباتےہہکاےنت
افٹن ذحب وہےن فاےل ںیہ افر اےنت امہمؿ وموجد ںیہ ،ایگروہںی ےن اہک ریما وشرہ اوبزرع ،فاہ ایک انہک ،ریمے اکونں وک زویر ےس
وبلھجرکدای،ریمےابزفؤںوکرچیبےسرھبدایافرےھجماسدق روخشراھکہکاسیکداددینیڑپیتےہ،ریمااخفدناسےنےھجمااسی
اپای وج لکشم دنچ رکبویںفاال اھت ،ںیم اکی رغبی ڑلیک یھت ،فہ ےھجم اےسیوخاحشؽ اخدناؿ ںیم الای ،وج وھگڑفں یک انہنہٹہفاےل افر
اجکفہیکآفازفاےلںیہ،اؿےکاہںوھگڑےافٹنیھبسوموجدںیہ،ڈاںیئالچےنفاےللیبافراانجےنکٹھپفاےلآد ییھبساؿےک
اہں احرض ںیہ ،اؿ ےک اہں ںیم وبیتل وت ریمی ہتکن ینیچ وکح  ہن رکات افر وسیت وت حبص رکدیتی ،بج اپین یتیپ وت اہنتی اانیمطؿ ےس یتیپ،
اوبزرعیکامںینعریمیوخدشانمفہیھبتہبالقئوعرتیھت،اسےکدنصفؼرھبوپر رےتہےھت،اساکرھگاشکدہافراساکاٹیب
انب اوبزرع وخب رت ،اس وخاب اگہ ےسیج وجھکر یک اشخ ےنچنیھک یک ہگج وہیت ےہ ،ینع رھچریے مسج اک ،وخراک اس دقر مک ہک اکی
دتس اچر امہ ےک رکبی ےک ہچب یک اس اک ٹیپ رھب دے ،اینپ وسنک ےک ےئل رہ فتق ابثع ظیغ ف بض ،اس یک المزہم یھب اقلب
رعتفی ،دفرسے ولوگں ےس د ہ رک امہری ابوتں وک ہنالیھپےنفا ی افر امہرے ذریخہ ںیم اصقنؿ ہنرکےنفا ی ،امہرےرھگ وکسخ
فاخاشک ےس اپک رکےنفا ی ،اکیدؿ ااسی وہا ہک اوبزرع ابرہ الکن ہکاس ےس دفدھ ولباای اجراہ اھت افر اس ںیم ےس نھکم اکنےنل یک
ایتری وہ ریہ یھت ،ںیم ےن ابرہ لکن رکداھکیہک اکی وعرت سج ےکاسھت ےتیچ ےک اےسی دفےچب ںیہ وج اس ےک زری لغب دف اانرفں
(اتسپونں)ےسلیھکرےہںیہ،فہدفونںدفدھ یپرےہےھت،اسوعرتوکدھکیرکاوبزرعےنےھجمالطؼدےدی،افراسوعرت
ےس اشدی راچ ی ،اس ےک دعب وبجمرا ںیم ےن اکی اےسی آد ی ےس اکنح ایک وج زیت رف وھگڑے رپ وسار اھت  ،یط زینہ راتھک اھت ،اس ےن
تہب یس ںیتمعن دںی افر رہ مسق ےک ومویشیں ںیم ےس اکی اکی وجڑا رہ ومیشی اک ےھجم دای افر اہک ہک اؾ زرع وخد اھکؤ افر ا ےن زعسی ف
ااقرب وک یھب ذریخہ اچنہپؤں افر دصہق فریخات رکےن یک یھب ااجزتدی افر تہب ھچک دای ،رگم ہی بس دادف  شی اوبزرع ےک اکی
وھچےٹ ےس ربنت وک یھب ںیہن چنہپ ےتکس ،رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ہی امتؾ ہصق نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیم یھب
ریتےےئلااسیوہںاسیجہکاوبزرعاؾزرعےکاسھتاھت،رفؼرصػاانتےہہک اسےنویبیوکالطؼدےدییھت،افرںیمےن

الطؼںیہندی،ینعویبیےکاسھتایسییہایھچرطحزدنیگرسبرکاناچےیہ۔
رافی  :امیلسؿنبدبعارلنمح،یلعنبرجحٰ،یسیعنبویسن،اشہؾنبدبعاہلل،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبیےکاسھتااھچرباتؤرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 175

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز ،زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

و٪
ا ٪ا َِ ٟح َب ُع یٌََِ ٠بُ َ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ْص ُٖ َٓا ِٗ ُس ُروا َٗ ِس َر
َحابٔض ٔ ََِ ٓ ٥شت َ َ ٍنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا أَُ ِ ٧وزُ ٓ ََ٤ا زٔ ُِ ٟت أَُ ِ ٧وزُ َحًَّی ُُ ٨ِ ٛت أََ٧ا أَ ِن َ ٔ
بٔ ٔ َ
اٟش َِّ ٩ت ِش ََّ ٍُ ٤
ا َِ ٟحارٔیَ ٔة ا َِ ٟحسٔی َث ٔة ِّ
اِ ٠ٟض َو

دبعاہللنبدمحم،اشہؾ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکاکیرمہبتاکفاہعقےہہکدنچیشبحرھچیاگنگےس
لیھکرےہےھت ،افراانپاانپاٹپدالھکرےہےھت،آپیلصاہللہیلعفملسیھباسوکدھکیرےہےھت،افرےھجما ےنےھچیپرکایلاھت،بجکت
ریمایجاچاہںیمدیتھکیریہ،رھپوخدیہا اترکولنآح ،آپیلصاہللہیلعفملسےنعنمہنایک،اباسےسادنازہرکولہکاکینسمک
ڑلیک ینتدریلیھکوکدھکییتکسےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادلاکاینپیٹیبوکاخفدنےکاعمہلمںیمتحیصنرکےناکایبؿ...

ابب  :اکنحاکایبؿ
فادلاکاینپیٹیبوکاخفدنےکاعمہلمںیمتحیصنرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 176

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزیً ،بیس اہلل ً ،بساہلل بً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َرض َٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ثَ ِورٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اب ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟزأَ َتي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
يؼا ًَل َی أَ ِ ٪أَ ِسأ َ ََ ٤َ ًُ ٢ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٥َِ ٟ ٢أَ َز ِٔ َ ٢
ُح ّ
َّ
اَ ٠ٟتي ِ ٔن َٗا َ ٢اہللُ َت ٌَال َی ِ ٔ َِ ٪تتُوبَا ِلٔ َی اہللٔ َٓ َ٘ ِس َػ َِ ِت ُُٗ٠وبُ٤َ ُٜا َحًَّی َح َّخ َو َح َح ِح ُت َُ ٌَ ٣ط َو ًَ َس ََ ٢و ًَ َس ُِ ٟت ٌََ ٣طُ بٔإ ٔ َزا َوة ٕ َٓ َتب َ َّ ٍ َز
ث ُ ََّ ٥جا َئ ٓ ََش َِ ٜب ُت ًَل َی َی َسیِطٔ َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َت َو َّؿأ َ َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط یَا أَ ٔ٣ي َ ٍ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟزأَ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس ََّّ ٥َ ٠
ض ص َُ٤ا ًَائٔظَ ُة َو َحٔ َِؼ ُة ث ُ َّ٥
َک َیا ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
اَ ٠ٟتا َٔٗ ٪ا َ ٢اہللُ َت ٌَال َی ِ ٔ َِ ٪تتُوبَا ِلٔ َی اہللٔ َٓ َ٘ ِس َػ َِ ِت ُُٗ٠وبُ٤َ ُٜا َٗا ََ ٢وا ًَ َح ّبا َ ٟ
اس َت ِ٘ َب َ٤َ ًُ ١زُ ا َِ ٟحس َ
ٔیث َي ُشو ُٗ ُط َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أََ٧ا َو َج ْار لٔی ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ فٔی بَىٔی أ ُ ََّ ٣ی َة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َوصُ َِ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٥والٔی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َو ُ٨َّ ٛا
ِ

ک
َ٧ت َ َ٨ا َو ُب ا٨ُّ ٟزُو ًََ ٢ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ي ِ٨ز ٔ ُ ٢یَ ِو ّ٣ا َوأَِ٧ز ٔ ُ ٢یَ ِو ّ٣ا َٓإٔذَا َ٧زَ ُِ ٟت ٔجئِ ُت ُط ب ٔ َ٤ا َح َس َث َٔ ٩ِ ٣خبَ ٍ ٔذََ ٔ ٟ
َقیِ ٕع َن ُِِ ٔ ٠ب اَ ٨ِّ ٟشا َئ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ًَل َی اَلِ َ ِن َؼارٔ ِٔذَا
ا َِ ٟی ِو ٩ِ ٣ٔ ٔ ٦ا َِ ٟووِ ٔی أَ ِو َُيِ ٍٔظ ٔ َؤِذَا َ٧زَ َِ ٣ٔ ١َ ٌََ ٓ ٢ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ک َو ُ٨َّ ٛا ََ َ ٌِ ٣
رش ُ َ
َ
َ
َٗ ِو َْ ٦ت ِِٔ٠بُ ُض ِ ٥ن َٔشا ُُص ََُِ ٓ ٥لٔ َٔ ٙن َٔشا َُُ٧ا یَأ ِ ُخ ِذ َ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ َز ٔب ن َٔشا ٔ َ
ُک ُت أَ ِ٪
َفا َج ٌَ ِتىٔی َٓأِ َ ِ ٧
ئ اَلِ ِن َؼارٔ ٓ ََؼد ٔ ِب ُت ًَل َی ا َِ ٣زأت ٔی َ َ
ک ٓ ََواہللٔ ِ ٔ َّ ٪أَ ِز َو َاد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٟ ٥َ ٠ي ُ َ ٍا ٔج ٌِ َُ ٨ط َوِ ٔ َِّ ٔ ِ ٪ح َساصَُ َٟ َّ٩ت ِض ُحزُ ُظ
ُک أَ ِ ٪أ ُ َرا ٔج ٌَ َ
تُ َزا ٔج ٌَىٔی َٗاَِ ٟت َو ٥َ ٔ ٟتُ ُِ ٔ ٨
ا َِ ٟی ِو ََ ٦حًَّی َّ
اب َ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣ذَٔ ٔ ٟک ُٔ ٨ِ ٣ض َّ٩ث ُ ََّ ٥ج َُ ٌِ ٤ت ًَل َ َّی ث َٔیابٔی َٓ َ٨زَ ُِ ٟت ٓ ََس َخُِ ٠ت ًَل َی
اِ ٠ٟی َٔٓ ١أ َ ِٓزَ ًَىٔی ذََ ٔ ٟ
ک َو ُُِٗ ٠ت ََ ٟضا َٗ ِس َخ َ
ٔب ِ ٔ ِح َسا ُ َّ٩ٛأ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟی ِو ََ ٦حًَّی َّ
اِ ٠ٟی َٔٗ ١اَِ ٟت َن ٌَ ُِِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت َٗ ِس
َحٔ َِؼ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا أَ ِی َحٔ َِؼ ُة أَ ُت َِاؿ ُ
َّس ٔ
ت أَ َٓ َتأ ِ َٔ٨٣ي َن أَ َِ ٪ي ِِ َـ َب اہللُ َ َِ ٔ ٟـ ٔب َر ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ت ِضٔ٠کٔی ََل َت ِش َت ِٜثٔ ٍ ٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
خ ِٔبتٔ َو َخ ٔ ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََل تُ َزا ٔجٌٔیطٔ فٔی َط ِی ٕئ َو ََل َت ِض ُحزٔیطٔ َو َسٔ٠یىٔی َ٣ا بَ َسا َٔ ٟک َو ََل َي ُِ َّزٔ َّ ٧ک أَ ِ ٪کَاِ َ ٧ت َج َارتُ ٔک أَ ِو َؿأ َ ٔٔ ٨ِ ٣ک َوأَ َح َّب ِلٔ َی
 ١ا َِ ٟد ِی ََِ ٔ ٟ ١زِؤَ٧ا َٓ َ٨زَ ََ ٢ػاح ٔ ٔيی
ا ٪تُ ُِ ٌٔ ٨
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُزٔی ُس ًَائٔظَ َة َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َو ُ٨َّ ٛا َٗ ِس َت َح َّسث ِ َ٨ا أَ َََّّ ُ ٪ش َ
َ
َف َج ٍَ ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا ً ٔظَ ّ
َْخ ِج ُت َِِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س َح َس َث
ْض ّبا َطس ّ
ٔیسا َو َٗا َ ٢أَثَ َّ ٥ص َُو ََٓٔز ٔ ًِ ُت ٓ َ َ
َرض َب بَابٔی َ ِ
ائ ٓ َ َ
اَلِ ِن َؼار ُّٔی یَ ِو َِ َ ٧ ٦وبَتٔطٔ َ َ

ک َوأَص َِو ُ ٢كَ َّ َٙ ٠أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ن َٔشائَطُ
ٔیُِ ٠ُٗ ٥ت َ٣ا ص َُو أَ َجا َئ ُ ََّشا َُٗ ٪ا َََ ٢ل بَ ِ ١أَ ًِوَ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٟی ِو َ ٦أَ ِْ ٣ز ًَو ْ
ض ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َ٘ا َ ٢ا ًِ َتزَ َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِز َوا َج ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت َخابَ ِت َحٔ َِؼ ُة
َو َٗا ًَُ ٢ب َ ِی ُس بِ ُ ٩حُ َ٨ي ِ ٕن َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
وَ َٓ ٪ح َُ ٌِ ٤ت ًَل َ َّی ث َٔیابٔی ٓ ََؼ َِّ ٠ی ُت َػ ََل َة ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َّس ِت َٗ ِس ُُ ٨ِ ٛت أَ ُه ُّ ٩صَ َذا یُو ٔط ُ
ک أَ ِ ٪یََ ُٜ
َو َخ ٔ َ
رشبَ ّة َُ ٟط َٓا ًِ َتزَ ََٔ ٓ ٢یضا َو َز َخُِ ٠ت ًَل َی َحٔ َِؼ َة َٓإٔذَا ه ٔ َی َت ِبکٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا یُ ِبٔ ٜ
ٔیک أَ٥َِ ٟ
ٓ ََس َخ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ِ ٣َ ٥َ ٠
َْخ ِج ُت َٓحٔئ ُِت ِلٔ َی
أَ َُ ٩ِ ٛح َّذ ِرتُ ٔک َص َذا أَكَ َّ َّ٩َُٜ٘ ٠أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ََل أَ ِزرٔی صَا ص َُو ذَا َُ ٌِ ٣تز ٔ ْ ٢فٔی ا ُِ ِ ٤َ ٟ
رشبَ ٔة ٓ َ َ

رشبَ َة َّأًٟی ٓ َٔیضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ َٓإٔذَا َح ِو َٟطُ َرص ِْم یَ ِبکٔی َب ٌِ ُـ ُض َِ َٓ ٥حَِ ٠ش ُت َُ ٌَ ٣ض ِّ ٔ ٠َٗ ٥یَل ث ُ َََّ ٠َُ ٥بىٔی َ٣ا أَ ٔج ُس َٓحٔئ ُِت ا ُِ ِ ٤َ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت ََ ُِ ٔ ٟلُ َٟ ٕ ٦ط أَ ِس َو َز ا ِس َتأِذ ٔ َِ ٤َ ٌُ ٔ ٟ ٪ز ٓ ََس َخ َ ١ا ََِ ُِ ٟل َُٓ ٦ک َ َّ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا َ ٢ک َ َُّ ٤ِ ٠ت
یَ ٨ِ ٔ ً ٩س ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔث ُ َََّ ٠َُ ٥بىٔی َ٣ا
ْصٓ ُِت َحًَّی َجَِ ٠ش ُت َ ٍَ ٣اَّ ٟزص ِٔم َّأ ٟذ َ
ََکتُ َ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وذ َ ِ
ک َٟطُ ٓ ََؼ ََ ٤ت َٓا ِن َ َ
أَ ٔج ُس َٓحٔئ ُِت َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ُِ ٠ِ ٔ ٟلِ ٔ ٦
َف َج ٌِ ُت َٓ َحَِ ٠ش ُت َ ٍَ ٣اَّ ٟزص ِٔم
ََکتُ َ
ِ
اس َتأذ ٔ َِ ٤َ ٌُ ٔ ٟ ٪ز ٓ ََس َخ َ ١ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ذ َ ِ
ک َُ ٟط ٓ ََؼ ََ ٤ت َ َ
ِ
َّأ ٟذ َ
ک َٟطُ
ََکتُ َ
یَ ٨ِ ٔ ً ٩س ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔث ُ َََّ ٠َُ ٥بىٔی َ٣ا أَ ٔج ُس َٓحٔئ ُِت ا ََِ ُِ ٟل َُِ ٠ُ٘ َٓ ٦ت ا ِس َتأذ ٔ َِ ٤َ ٌُ ٔ ٟ ٪ز ٓ ََس َخ َ ١ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ ِلٔ َ َّی َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ذ َ ِ

َک أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س َخُِ ٠ت ًَل َی َر ُسو ٔ٢
ٓ ََؼ ََ ٤ت َٓ َ٤َّ ٠ا َو َِّ ٟی ُت ُٔ َ ٨ِ ٣
ْصّٓا َٗا َِٔ ٢ذَا ا ََِ ُِ ٟل َُ ٦ی ِسًُونٔی َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س أَذ ٔ ََ ٟ ٪
َّ
َّ
َف ْاغ َٗ ِس أَثَّ َز اِّ ٟز َ٣ا ُ ٢ب ٔ َح ِ٨بٔطٔ َُّ ٣ت ٜٔئّا
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠إٔذَا ص َُو ُِ ٣ـ َلحٔ ٍْ ًَل َی رٔ َ٣ا َٔ ٢ح ٔؼي ٍ َِٕ ٟی َص بَ ِي َ٨طُ َوبَ ِي َ٨طُ ٔ َ
ْص ُظ َٓ َ٘ا َ٢
یٕ ٓ ََش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت َوأََ٧ا َٗائ ْٔ ٥یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَكَ ََّ ِ٘ ٠ت ن َٔشائ َ َ
ًَل َی و ٔ َسا َزة ٕ ٔ ٩ِ ٣أَ َزَ ٕ ٦ح ِظ ُوصَا ْ ٔ ٟ
َف َٓ ٍَ ِلٔ َ َّی َب َ َ
ک ََ
ِ
َقیِ ٕع َن ُِِ ٔ ٠ب اَ ٨ِّ ٟشا َئ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا
رش َُ
ََل َٓ ُُِ٘ ٠ت اہللُ أَ ِٛبَ ٍُ ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت َوأََ٧ا َٗائ ْٔ ٥أَ ِس َتأُ ٔ ٧ص یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو َرأَیِ َتىٔی َو ُ٨َّ ٛا ََ َ ٌِ ٣
ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ِٔذَا َٗ ِو َْ ٦ت ِِٔ٠بُ ُض ِ ٥ن َٔشا ُُص َُِٓ ٥ت ََب َّش َ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو َرأَیِ َتىٔی َو َز َخُِ ٠ت ًَل َی
َحٔ َِؼ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا ََل َي ُِ َّزٔ َّ ٧ک أَ ِ ٪کَاِ َ ٧ت َج َارتُ ٔک أَ ِو َؿأ َ ٔٔ ٨ِ ٣ک َوأَ َح َّب ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُزٔی ُس ًَائٔظَ َة َٓت ََب َّش َ٥
َ
ْصی فٔی بَ ِيتٔطٔ ٓ ََواہللٔ َ٣ا َرأَیِ ُت فٔی بَ ِيتٔطٔ
َفٓ ٌَِ ُت َب َ ٔ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َب ُّش َّ ٤ة أ ُ ِ َ
ِی َٓ َحَِ ٠ش ُت ح ٔي َن َرأیِ ُت ُط َت َب َّش ََ َ ٥
وِ َٗ ٦س ُو ِّس ٍَ ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
اٟز َ
ْص َُي ِ َ ٍ أَ َص َب ٕة ث َ ََلثَ ٕة َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِز َُ اہللَ َٓ ُِ ٠ی َو ِّس ٍِ ًَل َی أ ُ َّ٣ت َٔک َٓإ ٔ ََّٓ ٪ار َٔض َو ُّ
َط ِیئّا یَزُ ُّز ا َِ ٟب َ َ
اَّ ٣ُ ٪ت ٜٔئّا َٓ َ٘ا َ ٢أَ َوفٔی َص َذا أََ ِ ٧ت َیا ابِ َ٩
و ٪اہللَ َٓ َحََ ٠ص أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
اٟسَ ِ ٧یا َوص ََُِ ٥ل َي ٌِبُ ُس َ
َوأ ُ ًِ ُلوا ُّ

َف لٔی َٓا ًِ َتزَ َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اب ِ ٔ َّ ٪أُو َٟئ ٔ َ
ا َِ ٟد َّل ٔ
ک َٗ ِو ِّْ ًُ ٦حُ٠وا كَي َِّبات ٔض ٔ ِ ٥فٔی ا َِ ٟح َیاة ٔ ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِس َت ِِ ٔ ِ

اَٗ ٪ا َ٣َ ٢ا أََ٧ا ب ٔ َساخ ٕٔ١
ٔرش َ
ک ا َِ ٟحسٔیثٔ ح ٔي َن أَِٓظَ ِت ُط َحٔ َِؼ ُة ِلٔ َی ًَائٔظَ َة تٔ ِش ٌّا َوً ِ ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠ن َٔشائ َ ُط ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١ذََ ٔ ٟ
یَِ ٟ ٩ی َّ ٠ة َوک َ َ

وَِ ٟ ٪ی َّ ٠ة َز َخ ًََ ١ل َی ًَائٔظَ َة ٓ ََب َسأَ ب ٔ َضا
ٔرش َ
ًََِ ٠یضَٔ َّ٩ط ِض ّزا ٔٔ ٩ِ ٣ط َّسة ٔ َِ ٣و ٔج َستٔطٔ ًََِ ٠یضٔ َّ٩ح ٔي َن ًَا َت َب ُط اہللُ َٓ َ٤َّ ٠ا ََ ٣ـ ِت تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ

یَِ ٟ ٩ی َّ ٠ة
ٔرش َ
ک َُ ٨ِ ٛت َٗ ِس أَٗ َِش َِ ٤ت أَ ََِ ٪ل َت ِس ُخ َِ ٠َ ًَ ١ي َ٨ا َط ِض ّزا َؤِ٤َ َّ ٧ا أَ ِػ َب ِح َت ٔ ٩ِ ٣تٔ ِش ٍٕ َوً ِ ٔ
َٓ َ٘اَِ ٟت َُ ٟط ًَائٔظَ ُة یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِٔ َّ ٧
ک َّ
أًَُ ُّس َصا ًَ ًّسا َٓ َ٘ا ََّ ٢
یَِ ٟ ٩ی َّ ٠ة َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ث ُ َّ ٥أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی
ٔرش َ
اٟظ ِضزُ تٔ ِش ٌّا َوً ِ ٔ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
وَِ ٟ ٪ی َّ ٠ة َٓک َ َ
ٔرش َ
اٟظ ِضزُ تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ
آ َی َة اَّ ٟت َديُّ ٍ ٔٓ ََب َسأَبٔی أَ َّو َ ٢ا َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣ن َٔشائٔطٔ َٓا ِخت َ ِ ٍتُ ُط ث ُ ََّ ٥خي َّ َ ٍ ن َٔشائ َ ُط ک ُ َُّ ٠ضِ ٣ٔ ٩َِ ٠ُ٘ َٓ َّ٩ث َ٣َ ١ا َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة

اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہلل،دبعاہللنبابعسریضاہللہنع ےتہکںیہہکےھجمہشیمہہیوخاشہریہہکرضحترمعریضاہللہنع
ےس وپوھچںہک فہ دفونں وکؿ یس وعرںیت ںیہ ،نج ےک ابرے ںیم اہلل اعت ی ےن رفامای ےہہک اہمترےدؽ رھپ ےئگ ںیہ ،مت اہلل ےس
وتہب رکف ،اکی رمہبت رضحت رمع ےن جح ایک افر ںیم ےن یھب اؿ ےک اسھت جح ایک(،اضقء احتج ےکےئل) فہ راہ ےس ارتے ،ںیم یھب
اؿےکاسھتولاٹےلرکڑمایگ،بجاضقءاحتجےسافرغوہرکفا سوہےئوتںیمےناؿےکاہوھتںرپولےٹےساپینڈاال،اںوہں
ےن فوض ایک ،ںیم ےن اہک اے اریماوملنینم! آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس یک فہ دف ویبایں وکؿ وکؿ یس ںیہ نج ےک قلعتم اہلل اعت ی
﵀َّف َ َل ْد َصغ َ ْت ُ ُق ُنُ ٹکمَا)،رضحترمعریضاہللہنعےنرفامایاےانبابعس!ےھجممت رپبجعتآاتےہ،ونس!
ےنرفامایےہ( ِإ ْؿ َ ُپ َنٹ ِإ ََلا ِ
فہ دفونں اعہشئ افر ہصفح ںیہ ،رھپ رضحترمع ےن ہیقب دحثیایبؿیک ہک ںیم افر اکی ریما ااصنری ڑپفیس(ہلحم) ینب اہیم ںیم رےتہ
ےھت ،وج ودہنی ےک ارطاػ ےک رےنہ فاےل ےھت ،مہ دفونں ابری ابری ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا رکےت
ےھت ،سج دؿ ںیم اجات ا ےن اسیھت وک اس دؿ یک فیح فریغہ یک امتؾ ربخںی آرک اتب داتی ،بج فہ اجات وت فہ یھب ااسی یہ رکات ،وچہکن مہ
امجتع رقشی وعروتں رپ اغ بل ےھت ،اس ےئل بج ودہنی آےئ وت ایک دےتھکی ںیہ ہک ااصنری وعرںیت رمدفں رپ اغ بل ںیہ امہری
وعرںیت یھب ااصنری وعروتںیک ابںیت ےنھکیس ںیگل ،اینپ ویبی رپ ںیم اخیچ ،اس ےن یھب وجابدےدای ،اس اک ٹلپرک وجابدانی ےھجم
انوگار وہا وت اس ےن اہک ریماوجاب ویکں ربا  اتگ ےہ آرضحنت یلص اہللہیلعفآہلفملسیک ویبایں یھبآپ وک وجاب دیتی ںیہ افر وکح 
یسکدؿراتکتآپوکوھچڑیھبدیتیےہ،ںیماسابت ےسربھگاایافرںیمےناہکسجےنہیایکاساکایتسانسوہرھپںیمایتروہ
رکالچ افر ہصفح ےک اپس اج رک وپاھچ اے ہصفح! ایک مت ںیم ےس وکح  روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس وک راتکت افخ ریتھک ےہ ،اہکاہں !
ںیم ےن اہک فہ انرماد افر شخرہ ںیم ےہ ،ایک ںیہمت اس ابت اک وخػ ںیہن ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہصغ ےس اہلل وک ہصغ
آاجےئ،افرفہوعرتالہکوہاجےئ،مت آپیلصاہللہیلعفملسےسزایدہاماگنرکفہنآپوکھچکوجابدایرکفافرہنآپےسابںیت
رکین وھچڑف ،ںیہمت رضفرت وہارکے ،ھجم ےس امگنایل رکف افر اینپڑپفنسیک (لقن) رک ےک رخف ہنرکفاس ےئل ہک فہ مت ےس زایدہ
وخوصبرت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دنسپدیہ ےہ (ڑپفنس) ےس رماد رضحت اعہشئ ںیھت ،رضحت رمع رفامےت ںیہ ہک
امہرے اکونں ںیم ہی ربخ ڑپریہ یھتہک اسغؿ (اشؾ اک ابداشہ) مہ ےس ڑلےن ےک ےئل وھگڑفں ےک لعن وگلا راہ ےہ ،اکی رمہبت ریما

ااصنریدفتساینپابریےکدؿآپیلصاہللہیلعفملسیک دختمںیماحرضراہافراشؾ وکفا سآای وتریمادرفزاہزفر ےساٹھکٹھکای،
وپاھچرمعںیہ،ںیمربھگارکاؿےکاپساچنہپوتم ےناگلآجاکیڑبااحدہثذگراےہ،ںیمےناہکفہایک،ایکاسغینرکشلآایگ،اسےناہکہی
ابتںیہن،اس ےس یھبڑبی ابتےہ ،اکیوخانفکابت،آپ یلصاہللہیلعفملس ےن اینپ ویبویںوکالطؼدےدی ،ںیمےنا ےن
دؽںیماہکسبہصفحریضاہللاہنعوتانرمادافرشخرےںیموہیئگریماامگؿاھتہکرقنعبیہیفاہعقوہاگںیمےنڑپکےےنہپافرحبص
یک امنز آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ ادا یک (امنز ےس افرغ وہ رک) رضحت ا ےن اکی ابالح  رمکے ںیم ےلچ ےئگ افر اےکس
وگےشںیماجرکھٹیبےئگافرںیمہصفحریضاہللاہنعےکاپسالچایگوتایکداتھکیوہںہکہصفحریضاہللاہنعرفریہےہںیمےنوپاھچ
سک ابت ےس رف ریہ وہ؟ ایک ںیم ںیھمت ہنڈراات اھت ایک مت وک راستلآمب یلص اہلل ہیلع فملس ےن الطؼ دے دی؟ اس ےن وجابدای
ےھجمولعمؾںیہن۔آپاسوگہشںیمےھٹیبںیہرھپںیملکنرکربنمےکاپسآایوتایکداتھکیوہںہکاےکساچرفںرطػولگےھٹیبںیہ
افرضعبرفرےہ ںیہںیم وھتڑیدری اےکناپساھٹیبراہرھپ ریمادؽہن رہاکس ںیمایسابالح وکڑھٹیےکاپسسج ںیم آرضحنت یلص
اہللہیلعفملسےھتآایافرآپےکیشبحالغؾےساہکہکریمےےئلآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےسااجزتےلولالغؾےنیبنیلص
ب
اہللہیلعفملسےساجرکرعضایکافرفا سآرکاہکہکںیمےنرضحتےسرعضایکافر مھاراذرکایک(نکیل)آپپچوہرےہںیم
فا سآرک رھپاؿولوگ ں ںیم ھٹیبایگوجربنم ےکاپسےھت رھپدؽ ےنےبرقارایک افر ںیمےنالغؾ ےساجرک اہکریمےےئلااجزت
ب
اموگن فہ اج رک رھپ ولاٹ افر اہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس مھارے قلعتم ذرک ایک (رگم) آپ اخومش رےہ رھپ ںیم اؿ
ب
ولوگں ےک اپس اج رک ھٹیبایگ رھپ ھجم رپ فہ ابت انزؽ وہح  وج دؽ ںیم ومزجؿ ھتحناہچن ںیم ےن رھپ اج رک الغؾ ےس اہک ہک ریمے ےئل
ب
اکیرمہبترھپاجرکوضحریلصاہللہیلعفملسےسااجزتاموگنالغؾادنرایگافرآرکھجمےساہکہکںیمےنرسفردفاعملےس مھاراذرک
ایک ےہ رگم آپ اخومش وہ رےہ ںیہ رھپ ااٹل رھپ ا افرآےن اگل وت ااچکن الغؾ ےن اہکہک آپ وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااجزت دے
دیبجںیمادنرایگوتایکداتھکیوہںہکرساکردفاعملیلصاہللہیلعفملساھچؽرھباہیکترےھکرھکدریاٹچح رپےٹیلےھتسجےسآپ
ےک دسج ارہط رپ اشنؿ ڑپ ےئگ ںیہ ںیم ےن (اج رک) امالسؾ مکیلع اہک افر ڑھکے یہ ڑھکے اہک ای روسؽ اہلل ایک آپ ےن ویبویں وک الطؼ
دےدیآپےنریمیرطػآھکنااھٹرکرفامایںیہنںیمےن(بجعتم)وہرکاہکاہللاربکرھپںیمےنڑھکےیہڑھکےدؽالہبےن
ےک فاےطس رعض ایک اکش آپ ریمی رطػ وتمہج وہں مہ رقیشی وعروتں رپ اغ بل ےھت نکیل بج ودہنی آےئ وت اہیں ایسی وقؾ وک
داھکی ہک ایکن وعرںیت رمدفں رپ اغ بل ںیہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس رکسماےئ رھپ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ارگ آپ ریما
احؽ ںینس (وت ںیم اتبؤں) ںیم ےن ہصفح ریض اہلل اہنع ےک اپس اج رک اس ےس اہک وت اس ابت یک لقن ہن رک ریتی ڑپفنس ینع اعہشئ
ریض اہلل اہنع وت ھجت ےس زایدہ وخوصبرت افر روسؽ اہلل یک دنسپدیہ ےہ رھپ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس دفابرہ رکسماےن ےگل ںیم
رساکر دفاعمل یلص اہلل ہیلع فملس وک ےتسنہ دھکی رک ھٹیب ایگ آپ ےک نؿ ےک ادنر رہ رطػ اگنہ ااھٹ رک ںیم ےن داھکی وت دخبا فاہں نیت

اھکولںےکالعفہےھجمافروکح زیچرظنہنآح ںیمےنرعضایروسؽاہلل!آپاہللےسداعےئجیکاتہکآپیکاتمرپاشکدیگرکے،
ویکںہکافرسفرفؾںیمفتعسفاشکدیگرہزیچیکرفافاینےہافرداینفیاسامؿاؿےکاپسےبدحےہ،فہدخایکابعدتیھبںیہن
رکےت ،ےلہپ آپ کیٹ اگلےئ ےھٹیب ےھت(ہی نس رک) دیسےھ ھٹیب ےئگ افر رفامای اے انب اطخب! ایک مت ایس ایخؽ ںیم وہ اؿولوگں یک
رباویئںاکدبہلرسبتعانہمایسداینںیملمےئگ،ںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!آپریمےےئلششخبیکداعرفامےیئ،روسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفملس یسک ابت یک فہج ےس وج ہک ہصفح ےن اعہشئ ےس اظرہ رکدی ،اینپ ویبویں ےس اسیتن دؿ کت اگل وہےئگ ےھت ،افر
امکؽ ہصغ ےس آپ ےن رفامای ،ںیم اکی امہ کت اہمترے اپس ہن آؤں اگ ،بج اسیتن دؿ ذگرےئگ ،وت آپ ےلہپ رضحت اعہشئ ریض
اہللاہنعےکاپسےئگ،رضحتاعہشئےناہکایروسؽاہلل! آپےناکیامہکتامہرےاپسہنآےنیکمسقاھکح یھت،ایھبوتاسیتن
دؿ وہےئ ںیہ ،ںیم لسلسم نگ ریہ وہں ،وت آپ ےن رفامای ہنیہم اسیتن دؿ اک یھب وہات ےہ،انچہچن فہ ہنیہم اسیتن اک یہ وہا ،رضحت
اعہشئریضاہللاہنعےناہکرھپاہللےنآتیرییختانزؽرفامح ،بسویبویںےسےلہپآپےنےھجمیہوپاھچ،ںیمےنآپوکاایتخرایک
افررھپآپےنبسویبویںوکاایتخردای،اؿبسےنریمیرطحوجابدای۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہلل،دبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ےناخفدنےسااجزتےلرکوعرتاکیلفنرفزہرےنھکاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ا ےناخفدنےسااجزتےلرکوعرتاکیلفنرفزہرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 177

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩اتً ،١بساہلل ٤ٌ٣ ،ز ،ہ٤ا ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ُؼ ُو ٦ا ِ٤َ ٟزِأَةُ َو َب ٌَِ ُ٠ضا َطاص ْٔس ِ ٔ ََّل بٔإٔذِٔ٧طٔ

ٰٰیلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای بج
دمحم نب اقملت ،دبعاہلل  ،رمعم ،امہؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
وعرتاکاخفدن(رھگ)ںیموموجدوہوترفزہاسیکااجزتےکریغبہنرانھکاچےئہ۔
رافی  :دمحمنباقملت،دبعاہلل،رمعم،امہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاکافخوہرکاخفدنےکرتسبےساگلراتوکوساجےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتاکافخوہرکاخفدنےکرتسبےساگلراتوکوساجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 178

راوی ٣ :ح٤سب ٩بظار ،اب ٩ابی ًسی ،طٌبہ ،س٠امی ،٪ابی حاز ،٦ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا َز ًَا اَّ ٟز ُج ُ َ
َفا ٔططٔ َٓأَبَ ِت أَ َِ ٪تحٔی َئ ِ ٨َ ٌََ ٟت َضا ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة َحًَّی ُت ِؼبٔحَ
 ١ا َِ ٣زأ َتطُ ِلٔ َی ٔ َ
دمحمنباشبر،انبایبدعی،ہبعش،امیلسؿ،ایباحزؾ،اوبرہریہریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایےہ
ہک بج رمد اینپ ویبی وک ا ےن وھچبےن یک رطػ البفے افر فہ آےن ےس ااکنر رکدے وت حبص کت رفےتش اس رپ تنعل رکےت رےتہ
ںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعی،ہبعش،امیلسؿ،ایباحزؾ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ

وعرتاکافخوہرکاخفدنےکرتسبےساگلراتوکوساجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 179

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رعرعہ ،طٌبہٗ ،تازہ ،زرارہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

رع َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
رع َ َ
َ
َف َاغ َز ِو ٔج َضا ِ ٨َ ٌََ ٟت َضا ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة َحًَّی َت ِز ٔج ٍَ
بَا َت ِت ا ِِ ٤َ ٟزأةُ َُ ٣ضا ٔج َز ّة ٔ َ
دمحمنبرعرعہ،ہبعش،اتقدہ،زرارہ،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایبجوعرتا ےناخفدناک
وھچبانوھچڑرکوسےئوتاسےکرایضوہےنکترفےتشاسرپتنعلرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبرعرعہ،ہبعش،اتقدہ،زرارہ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاکاخفدنیکرمیضےکریغبیسکوکرھگںیمہنآےندےنیاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتاکاخفدنیکرمیضےکریغبیسکوکرھگںیمہنآےندےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 180

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،ابواٟز٧از ،ارعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ َی ٔح ُِّ ٤َِ ٠ٟٔ ١زأَة ٔأَ َِ ٪ت ُؼ َوَ ٦و َز ِو ُج َضا َطاص ْٔس ِ ٔ ََّل بٔإٔذِٔ٧طٔ َو ََل َتأ ِذ ََ ٪فٔی بَ ِيتٔطٔ ِ ٔ ََّل بٔإٔذِٔ٧طٔ َو َ٣ا أَ ِن َٔ َ٘ ِت َٔ ٩ِ ٣ن َٔ َ٘ ٕة ًَ َُِ ٩يِ ٍ ٔ

وسی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة فٔی اٟؼَّ ِؤ ٦
ِط ُظ َو َر َوا ُظ أَبُو اٟزَِّ٧از ٔأَي ِّـا ًَ َِ ٣ُ ٩
أَ ِ٣زٔظ ٔ َٓإُٔ َّ ٧ط یُ َؤ َّزی َِِٔ ٟیطٔ َط ِ ُ
اوباامیلؿ ،بیعش ،اوبازلاند ،ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وعرت ےک ےئل
وشرہیکااجزتےکریغبرفزہرانھکاجزئںیہن،بجہکفہرھگںیموموجدوہافرہنوشرہیکرمیضےکریغبیسکوکرھگںیمآےندےافر
ارگوعرتوشرہےکمکحےکریغباسےکامؽںیمےس رخچرکدے،وتامؽےکاکیہصحےکےئلذہمداررےہیگ،افراسدحثی
وکرفزےےکایبؿںیماوبازلاندےنیھبرفاتیایکےہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیاببرتۃمجاابلبےساخ یےہ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ہیاببرتۃمجاابلبےساخ یےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 181

راوی ٣ :شسز ،اس٤اًی ،١تییم ،ابوًث٤ا ،٪اسا٣ہ ب ٩زیس

َّ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٤ُِ ٗ ٢ت
یم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
 ١أ ِخب َ َ ٍَ٧ا اٟت ِی ٔ ُّ
اب ا٨َّ ٟارٔ َٗ ِس أ ُ َٔ ٣ز بٔض ٔ ِِ ٥لٔ َی
ًَل َی بَ ٔ
اب ا َِ ٟح ِّس َِ ٣حبُو ُس َ
اب ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓک َ َ
اًَ ٪ا ََّ ٣ة ََ ٩ِ ٣ز َخََ ٠ضا ا َِ ٤َ ٟشأٛي ُن َوأَ ِػ َح ُ
وَُ ٪ي ِ َ ٍ أَ َّ ٪أَ ِػ َح َ
اب ا٨َّ ٟارٔ َٓإٔذَا ًَا َُّ ٣ة ََ ٩ِ ٣ز َخََ ٠ضا اَ ٨ِّ ٟشا ُئ
ا٨َّ ٟارٔ َوٗ ُُِ ٤ت ًَل َی بَ ٔ

دسمد ،اامسلیع ،یمیت ،اوبنامثؿ ،ااسہم نب زدی ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن تنج ےک درفازے رپ
ڑھکے وہ رکداھکی ہک اس ںیم زایدہ نیکسم ےھت افر امدلارولگدرفازہ رپ رفک دےیئ ےئگ ےھت رھپ ںیم ےن دفزخ ےک درفازے رپ
ڑھکےوہرکداھکیوتاسںیمومعاموعرںیتںیھت۔

رافی  :دسمد،اامسلیع،یمیت،اوبنامثؿ،ااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخفدنیکانرکشیرکےناکایبؿ(ریشعینعمبوشرہافرخلیطینعمباسیھج)ےہ،ریشعاعم...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اخفدنیکانرکشیرکےناکایبؿ(ریشعینعمبوشرہافرخلیطینعمباسیھج)ےہ،ریشعاعمرشتےسقتشمےہ،اساببںیماوبدیعسےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتییک
ےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 182

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لا ب ٩يشارً ،بساہلل بً ٩باض

ض أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َخ َشٔ َِت َّ
اض َُ ٌَ ٣ط
اٟظ ُِ ٤ص ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واُ ٨َّ ٟ

و ٪ا َِ ٔ ٟ٘یا ٔ ٦اَلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ َّ٥
ُقة ٔ ث ُ ََّ ٥ر َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َٓ َ٘ َاَ ٔ ٗ ٦یا ّ٣ا كَو ٔ ّیَل َوص َُو زُ َ
َٓ َ٘ َاَ ٔ ٗ ٦یا ّ٣ا كَو ٔ ّیَل ِ َ ٧ح ّوا ُٔ ٩ِ ٣س َورة ٔ ا َِ ٟب َ َ
و ٪ا َِ ٔ ٟ٘یا ٔ ٦اَلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا
اٟز ُٛو َٔ اَلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥س َح َس ث ُ ََّ َٗ ٥اَ َ٘ َٓ ٦اَ ٔ ٗ ٦یا ّ٣ا كَو ٔ ّیَل َوص َُو ُز َ
َر َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل َوص َُو ُز َ
وُّ ٪

اٟز ُٛو َٔ
و ٪ا َِ ٔ ٟ٘یا ٔ ٦اَلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل َوص َُو زُ َ
اٟز ُٛو َٔ اَلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َٓ َ٘ َاَ ٔ ٗ ٦یا ّ٣ا كَو ٔ ّیَل َوص َُو زُ َ
كَو ٔ ّیَل َوص َُو زُ َ
وُّ ٪
وُّ ٪
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ا ََّ ٪َّ ٔ ِ ٢
اَلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ ث ُ ََّ ٥س َح َس ث ُ َّ ٥ا ِن َْص َٖ َو َٗ ِس َت َح َِّ ٠ت َّ
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز آیَ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آیَا ٔ
ت اہللٔ ََل یَ ِد ٔش َٔا ٔ٪
َ
ِ ٤َ ٔ ٟو ٔ
ک َص َذا ث ُ َّ٥
َِکوا اہللَ َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َرأَیِ ََ ٨
اک َت َ٨ا َو َِ ٟت َط ِیئّا فٔی ََ٘ ٣ا َٔ ٣
ت أَ َح ٕس َوَلَ َ ٔ ٟح َیاتٔطٔ َٓإٔذَا َرأَیِت ُِ ٥ذََ ٔ ٟ
ک َٓاذ ُ ُ
ٔیت ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓت َ َ٨ا َو ُِ ٟت َٔ ٨ِ ٣ضا ًُ ُِ٘ ٨و ّزا َوَِ ٟو أَ َخ ِذتُطُ ََلَک َ ِ٠ت ُِ٨ِ ٣ٔ ٥طُ َ٣ا َب٘ ٔ َی ِت
َرأَیِ َ٨ا َک َت ََ ٌِ َٜ ٌِ ٜت َٓ َ٘ا َِ ٢نِّٔی َرأَیِ ُت ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَ ِو أُر ُ

َفصٔٔٗ َّ٩ی َ١
اٟسَ ِ ٧یا َو َرأَیِ ُت اَ ٨َّ ٟار َٓ ٥َِ ٠أَ َر کَا َِ ٟی ِو٨ِ ٣َ ٔ ٦وَ ّزا َٗ ُّم َو َرأَیِ ُت أَ ِٛث َ َ ٍ أَصَِ ٔ ٠ضا اَ ٨ِّ ٟشا َئ َٗاُٟوا  ٥َ ٔ ٟیَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢بٔٔ ِ ُٜ
ُّ
اَِ ٟ ٪و أَ ِح َش َِ ٨ت ِلٔ َی ِ ٔ ِح َساصَُّ َّ٩
ک َط ِیئّا َٗاَِ ٟت َ٣ا َرأَیِ ُت
اٟسص َِز ث ُ ََّ ٥رأَ ِت َٔ ٨ِ ٣
َف َِ ٪اْل ٔ ِح َش َ
َف َ ٪ا ِٔ ٌَ ٟظي َ ٍ َویَِ ُ ِٜ
َف َ ٪بٔاہللٔ َٗا َ ٢یَِ ُ ِٜ
َیِ ُ ِٜ

ک َخي ِ ّ ٍا َٗ ُّم
َٔ ٨ِ ٣
دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،دبعاہلل نب ابعس ےتہک ںیہ ہک زامہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم وسرج
رگنہ وہا آپ ےن امنز وسکػ ڑپیھ ،آپ ےک رمہاہ ولوگں ےن یھب امنز ڑپیھ ،آپ ےن تہب  رلی وسرت (رقبۃ) ڑپےنھ ےک
رقبیایقؾایکروکعایکرھپرسااھٹرکدریکتڑھکےرےہافرہیایقؾےلہپےسمکاھترھپتہب رلیروکعایکافرہیےلہپروکعےسمک
اھترھپڑھکےوہرک رلیایقؾایکافرہیےلہپایقؾےسمکاھترھپروکعایکافرہیےلہپروکعےسمکاھترھپڑھکےوہرک رلیایقؾایکوج
ےلہپ ایقؾ ےس مک اھت رھپ رلی روکع ایک وج ےلہپ روکع ےس مک اھت رھپ رس ااھٹ رک دجسے ںیم ےئگ رھپالسؾ ریھپا اس فتق وسرج رفنش
وہایگاھتآپےنرفامایہکاچدنوسرجاہللاعت ییکاشنوینںںیمےسدفاشناینںںیہہییسکےکرمےنےنیجےسنہگںیمںیہنآےتبج
ہی احتل دوھکی وت اہلل اک ذرک ایک رکف ولوگں ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل! مہ ےن (بیجع اعمہلم) داھکی آپ ےن ایس ہگج ھچک زیچ ےنیل وک اہھت
ڑباھایرھپمہےنداھکیہکآپےھچیپٹہےئگآپےنرفامایہکںیمےنتنجوکداھکیایےھجمتنجداھکح یئگںیمےناسےساوگنرےک
وخےش ےنیل وکاہھتڑباھای ارگ ںیم ےلاتیل وت بجکت داین ابیق ریتہ متاس ےس اھکےت رےتہ رھپ ںیم ےن(دفزخیک) آگ دیھکی ںیم
ےن آج ےک دؿ ےس ربا ومعق یھبک ںیہن داھکی افر ارثک دفزخ ںیم رےنہ فاایلں ںیم ےن وعرںیت دںیھکی ،ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ
اہلل!ہیویک ں؟آپےنرفامایہکاؿیکانرکشیرکےنےکببسےسیسکےناہکہکایکاہللےکاسھترفکرکیتںیہآپےنرفامایںیہن
ہی ا ےن وشرہفںیک انرکشی رکیت ںیہ افر ااسحؿ رفاومیشرکیت ںیہ ارگرمع رھب یسک ےکاسھت الھبح رکے رھپ فہ ھجت ےس ھچک فیلکت
دےھکیوتم ےنےگلںیمےنھجتےسیھبکالھبح ںیہندیھکی۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،زدینباملس،اطعنباسیر،دبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
اخفدنیکانرکشیرکےناکایبؿ(ریشعینعمبوشرہافرخلیطینعمباسیھج)ےہ،ریشعاعمرشتےسقتشمےہ،اساببںیماوبدیعسےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتییک
ےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 183

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ہیثً ،٥وٖ ،ابورجاء٤ً ،زا٪

ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اكَُّ ٌَِ ٠ت فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ٟض ِی َث َٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِو ْٖ ًَ ِ ٩أَبٔی َر َجا ٕ
ئ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َّ
وب َو َس ِ ٥ُ ٠بِ َُ ٩ز ٔریز ٕ
َفأَیِ ُت أَ ِٛث َ َ ٍ أَصَِ ٔ ٠ضا اَ ٨ِّ ٟشا َئ َتا َب ٌَ ُط أَ ُّی ُ
َفأَیِ ُت أَ ِٛث َ َ ٍ أَصَِ ٔ ٠ضا ا َِ َ ُٔ ٟ
ُقا َئ َواكُ ٌَِ ٠ت فٔی ا٨َّ ٟارٔ َ َ
ََ
نامثؿ نبمثیہ،وعػ،اوبراجء ،رمعاؿ ےتہک ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفامایہک ںیمےن تنج ںیماھجاکن وتاس ےکرےنہ
فاےل ارثک ریقفدےھکی افر بج ںیم ےن دفزخ ںیم اھجاکن وت اس ںیم ارثک وعروتں وک داھکی اویب افر ملس نب زرری ےن اس ےک اتمع
رفاتییکےہ۔
رافی  :نامثؿنبمثیہ،وعػ،اوبراجء،رمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایمںرپویبیےکقحاکایبؿاوبہفیحجےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےساسدحثی...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ایمںرپویبیےکقحاکایبؿاوبہفیحجےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےساسدحثیوکرفاتیایکےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 184

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩اتً ،١بساہلل  ،اوزاعی ،یحٌی ب ٩ابی ٛثي ٍ ،ابوس٤٠ہ بً ٩بس اٟزحً ،٩٤بساہلل ب٤ً ٩ز بً ٩اؾ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا اَلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَب ٔی َٛثٔي ٍ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُ٩
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ًَ ِب َس اہللٔ أَ ٥َِ ٟأ ُ ِخبَ ٍِ
ک َت ُؼ ُو ٦اَ ٨َّ ٟض َار َو َت ُ٘ ُوَّ ٦
ک َحًّ٘ا
ِِط َوٗ َُِ ٥وَٓ ٥ِ َ ٧إ ٔ ََّ ٔ ٟ ٪ح َشس َٔک ًََِ ٠ی َ
أََ َّ ٧
اِ ٠ٟی َُِ ٠ُٗ ١ت بَل َی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََََ ٓ ٢ل َتٔ ٌَِ ُِ ١ػ َِ ٥وأَٓ ٔ ِ

ک َحًّ٘ا
ک ًََِ ٠ی َ
ک َحًّ٘ا َوِ ٔ َّٟٔ ٪زَ ِو ٔج َ
ک ًََِ ٠ی َ
َوِ ٔ َِّ ٌَ ٔ ٟ ٪يَ ٔ ٨

دمحمنباقملت،دبعاہلل،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،دبعاہللنبرمعنباعصےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےنرفامایہکایکےھجمہیربخںیہن  یچنہہکوتدؿرھبرفزےراتھکےہافرراترھبایقؾرکاتےہںیمےنرعضایکیجاہں(آپوک
ولعمؾےہ)رھپآپےنرفامایہکاسرطحرہسگرفزہہنروھکمتاراطریھبرکفراتوکایقؾیھبرکف افروسیھباجایرکف اسےئلہک مت
ب
رپ مھارےمسجاکقحیھبےہریتےسفناکیھبقحےہریتیویبیاکیھبھجترپقحےہ۔
رافی  :دمحمنباقملت،دبعاہلل،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،دبعاہللنبرمعنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاکا ےنوشرہےکرھگےکاحمظفوہےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتاکا ےنوشرہےکرھگےکاحمظفوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 185

٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ب٤ً ٩ز
راوی ً :بساً ،٪بساہلل ٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َُ ٣
َ ١را َٕ ًَل َی أَصِ ٔ ١بَ ِيتٔطٔ َوا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َراً َٔی ْة ًَل َی بَ ِیتٔ
ُوَ ٩ِ ًَ ٢رً ٔ َّيتٔطٔ َواَلِ َ ٔ٣ي ٍُ َرا َٕ َواَّ ٟز ُج ُ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ َُّ ٥ِ ُٜ٠را َٕ َوک ُ ُِّ ٣َ ٥ِ ُٜ٠شئ ْ

ُوَ ٩ِ ًَ ٢رً ٔ َّيتٔطٔ
َز ِو ٔج َضا َو َو َٟسٔظ ٔ َٓک ُ َُّ ٥ِ ُٜ٠را َٕ َوک ُ ُِّ ٣َ ٥ِ ُٜ٠شئ ْ

دبعاؿ،دبعاہلل،ومٰیسنبہبقع،انعفنبرمعےتہکںیہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفامایمتبسابہگنؿوہافرمتبسےساینپ
رتیعےکقلعتم وپاھچاجےئاگافراریمابہگنؿےہافررمدا ےنرھگفاولںاکابہگنؿےہ،وعرتا ےنوشرہےکرھگافراسےکوچبں
یکابہگنؿےہ(رصتخمہیہک)متبسابہگنؿوہافربسےسرتیعاکوساؽوہاگ۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،ومٰیسنبہبقع،انعفنبرمع

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

اہللاعت یاکرفامؿہکرمدوعروتںرپاقمئرےنہفاےلںیہاسےئلہکاہللےنضعبوک...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اہللاعت یاکرفامؿہکرمدوعروتںرپاقمئرےنہفاےلںیہاسےئلہکاہللےنضعبوکضعبرپتلیضفدی،ا یوقہلکشیباہللاعت یڑبادنلبےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 186

راوی  :خاٟسب٣ ٩د٠س ،س٠امی ،٪ح٤یس ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُح َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢آل َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ک آَِ ٟی َت ًَل َی َط ِضز ٕ َٗا َ٪َّ ٔ ِ ٢
ٔرش َ
رشبَ ٕة َُ ٟط َٓ َ٨زَ َٟٔ ٢ت ِٔش ٍٕ َوً ِ ٔ
یَٔ٘ٓ ٩ی َ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِٔ َّ ٧
َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ن َٔشائٔطٔ َط ِض ّزا َو َٗ ٌَ َس فٔی َُ ِ ٣
َّ
و٪
ٔرش َ
اٟظ ِض َز تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ

اخ دلنب دلخم ،امیلسؿ ،دیمح ،رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ ویبویں ےس اکی امہ کت دحیلعہ رےنہ یک
مسقاھکح یھت،افراکیوکڑھٹیںیمھٹیبےئگ،اوسیتنںیدؿرات(ویبویںےکاپس)رشتفیےلےئگیسکےناہکایروسؽاہلل!آپ
ےنوتاکیامہکتمسقاھکح یھت،آپےنرفامایہکہنیہماسیتندؿاکیھبوہاتےہ۔
رافی  :اخدلنبدلخم،امیلسؿ،دیمح،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکاینپویبویںےساسرطحدجاوہےناکایبؿہکوخداؿےکھگ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاینپویبویںےساسرطحدجاوہےناکایبؿہکوخداؿےکرھگفںےکالعفہدفرسیہگجرںیہاعمفہینبدیحہےس ہیرموفاعرمفیےہ،ارگہچاس

ںیمہیزادئےہہکاسےسدحیلعیگرکےکرھگےسابرہہناجفےافریلہپدحثیتہبحیحصےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 187

راوی  :ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س ب٘٣ ٩اتً ،١بساہلل  ،اب ٩جزیخ ،یحٌی بً ٩بساہلل ب ٩ػیفیًُ ،ک٣ہ بً ٩بس اٟزح٩٤
ب ٩حارث ،ا ٦س٤٠ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٔ ٕ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َی ِحٌَی بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
ُٔک ََ ٣ة بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ػ ِیف ٕٓٔی أَ َّٔ ِ ً ٪

و ٪یَ ِو ّ٣ا ُ ََسا ًََِ ٠یضٔ َّ٩أَ ِو َر َاح َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ط یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َح ََِ ٔ٠ت
َٕ ََل َی ِس ُخ ُ
ٔرش َ
َحَ ٠
ًَ ١ل َی َب ٌِ ٔف أَ ِصٔ٠طٔ َط ِض ّزا َٓ َ٤َّ ٠ا ََ ٣ضی تٔ ِش ٌَ ْة َوً ِ ُ
أَ ََِ ٪ل َت ِس ُخ ََِ ٠ًَ ١یضَٔ َّ٩ط ِض ّزا َٗا ََّ ٪َّ ٔ ِ ٢
ی ٩یَ ِو ّ٣ا
ٔرش َ
اٟظ ِض َز َیُٜو ُ ٪تٔ ِش ٌَ ّة َوً ِ ٔ
اوباعمص ،انب رججی ،دمحم نب اقملت ،دبعاہلل  ،انب رججی ،ییحی نب دبعاہلل نب یفیص ،رکعہم نب دبع ارلنمح نب احرث ،اؾ ہملس ےس
رفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناینپضعبویبویںےکاپساکیامہ کتہناجےنیکمسقاھکح یھت،بجاسیتن
دؿوہےکچوتحبصےکفتقایاشؾےکفتقآپاؿےکاہںےلچےئگوتیسکےناہکایروسؽاہلل!آپےنوتاینپویبویںےکاپساکی
امہکتہنآےنیکمسقاھکح وتآپےنوجابدایہکہنیہماسیتناکیھبوہاتےہ۔
رافی  :اوباعمص ،انب رج جی ،دمحم نب اقملت ،دبعاہلل  ،انب رججی ،ییحی نب دبعاہلل نب یفیص ،رکعہم نب دبع ارلنمح نب احرث ،اؾ
ہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاینپویبویںےساسرط حدجاوہےناکایبؿہکوخداؿےکرھگفںےکالعفہدفرسیہگجرںیہاعمفہینبدیحہےسہیرموفاعرمفیےہ،ارگہچاس
ںیمہیزادئےہہکاسےسدحیلعیگرکےکرھگےسابرہہناجفےافریلہپدحثیتہبحیحصےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦
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ؿهی ،ابً ٩باض
راوی ً :لی بً ٩بساہلل ٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ ،ابوئٌور ،ابی ٰ

اٟـ َهی َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
اَکَ٧ا ً ٔ َِ ٨س أَبٔی ُّ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َي ٌِ ُٔو ٕر َٗا ََ ٢ت َذ َ ِ
َْخ ِج ُت ِلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ
ًَبَّا ٕ
ض َٗا َ ٢أَ ِػ َب ِح َ٨ا یَ ِو ّ٣ا َون َٔشا ُئ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِبٜٔي َن ً ٔ َِ ٨س کُ ِّ١ا َِ ٣زأَة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َّ٩أَصَِ ُ٠ضا ٓ َ َ
َّ
َّ
ُغ َٓ ٕة َٟطُ ٓ ََش َّ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠
ض َٓ َحا َئ ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َٓإٔذَا ص َُو َِْ ٣ل ُ ٩ِ ٣ٔ ٪ا٨َّ ٟا ٔ
اب ٓ ََؼٌ َٔس ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو فٔی ُ ِ
یُحٔ ِبطُ أَ َح ْس ث ُ ََّ ٥س َّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یُح ٔ ِب ُط أَ َح ْس ث ُ ََّ ٥س َّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یُحٔ ِبطُ أَ َح ْس َٓ َ٨ا َزا ُظ ٓ ََس َخ ًََ ١ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَكَ ََّ ِ٘ ٠ت
ی ٩ث ُ ََّ ٥ز َخ ًََ ١ل َی ن َٔشائٔطٔ
ٔرش َ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢لَ َو َل ٩ِٔ ٜآَِ ٟی ُت ُٔ ٨ِ ٣ضَ َّ٩ط ِض ّزا ٓ َََ َٜ٤ث تٔ ِش ٌّا َوً ِ ٔ
ن َٔشائ َ َ

یلع نب دبع اہلل ،رمفاؿ نب اعمفہی ،اوبوفعیر ،ایب ٰیحض ،انب ابعس ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج رہطمات افر
وپرےرھگفاےل اکی دؿ حبص حبص رگہی فزاری رک رےہ ےھت ،ںیم دجسم ںیم ایگ وت ایک داتھکی وہںہک دجسم ولوگں ےس رھبی وہح  ےہ،
اےنت ںیم رمع نب اطخب آرک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ڑچےنھ ےگل ،آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اس فتق رغہف ںیم
ےھت ،رضحت رمع ےس وکح  ہن وبال ،اںوہں ےن السؾ ایک ،رگم یسک ےن وجاب ہن دای ،رھپ السؾ ایک افر یسک ےن وجاب ہن دای ،رھپ (درابؿ
ےن) آفازدی ،وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےلچ ےئگ افر وپاھچ ایک آپ ےن ویبویں وک الطؼ دے دی ےہ ،آپ ےن رفامای ںیہن،
نکیل ںیمےن اکیامہکتاؿ ےسدجارےنہیکمسقاھکح  ےہ،آپاسیتن دؿکترےک رےہرھپاینپ ویبویں ےک اپسرشتفی ےل
آےئ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،رمفاؿنباعمفہی،اوبوفعیر،ایبٰیحض،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںوکامرےنےنٹیپاکایبؿ،ویبویںوکادباھکسےنےکےئلااسیامرفہکاںیہنلکت...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںوکامرےنےنٹیپاکایبؿ،ویبویںوکادباھکسےنےکےئلااسیامرفہکاںیہنفیلکتہنےچنہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 189

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪ہظا ،٦رعوہً ،بساہلل ب ٩زٌ٣ہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ز َِ ٌَ ٣ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
آِ ا َِ ٟی ِؤ ٦
َٗا ََ ٢لَ َی ِحُ ٔ ٠س أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا َِ ٣زأَ َت ُط َجَِ ٠س ا ِِ ٌَ ٟب ٔس ث ُ َّ ٥یُ َحا َٔ ٌُ ٣ضا فٔی ٔ ٔ
دمحم نب وی ف ،ایفسؿ ،اشہؾ ،رعفہ ،دبعاہلل نب زہعم ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وکح  صخش اینپ ویبی وک الغؾ یک
رطحہنامرےویکہکنہیابتانمبسںیہنہکافؽوتاےسامرےرھپاریخدؿاسےسامجعرکے۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،اشہؾ،رعفہ،دبعاہللنبزہعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انگہںیما ےناخفدنیکااطتعہنرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
انگہںیما ےناخفدنیکااطتعہنرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 190

راوی  :خَلز ب ٩یحٌی ،ابزاہی ٥ب٧ ٩آٍ ،حش ٩ب٣ ٩ش ،٥٠ػٔیہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َخ ََّل ُز بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسث َ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ص َُو ابِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ػ ٔٔ َّی َة ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ

َّ
َّ
ک َُ ٟط َٓ َ٘اَِ ٟت ِ ٔ ََّ ٪ز ِو َج َضا أَ ََ ٣زنٔی أَ ِ٪
َک ِت ذََ ٔ ٟ
َز َّو َج ِت ابِ ََ ٨ت َضا َٓ َت َََّ ٌ٤م َط ٌَزُ َرأِس َٔضا َٓ َحائ َ ِت ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
وػ ََل ُت
أَ ٔػ َ ١فٔی َط ٌَز ٔ َصا َٓ َ٘ا ََ ٢لَ َِّٔ٧طُ َٗ ِس  ٩َٔ ٌُٟا ِٔ ٤ُ ٟ

الخد نب ییحی ،اربامیہ نب انعف ،نسح نب ملسم ،ہیفص ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک اکی ااصنری وعرت ےن اینپ یٹیب یک
اشدی یک ،اس ےک رسےک ابؽ اسرے ارت ےئگ ےھت،اس ےن آرک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےس ایبؿ ایک ریما داامد اتہک ےہ ہک اینپ

یٹیبےکابولںںیمافرابؽوجڑدےآپےنرفامایںیہن،ابؽوجڑےنفاویلںرپاہللیکتنعلوہیتےہ۔
رافی  :الخدنبییحی،اربامیہنبانعف،نسحنبملسم،ہیفص،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاکوشرہےسوخػافررفرگداینرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتاکوشرہےسوخػافررفرگداینرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 191

راوی  :اب ٩سَلٌ٣ ،٦اویہ ،ہظا ٦رعوہً ،ائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ا بِ َُ ٩س ََل ٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َوِ ٔ ِ ٪ا َِ ٣زأَ ْة َخآ َِت َٔ ٩ِ ٣ب ٌَِ ٔ ٠ضا
َ
اؿا َٗاَِ ٟت ه ٔ َی ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َتُٜو َُ ٨ِ ٔ ً ٪س اَّ ٟز ُج ََٔ ١ل َي ِش َتِٜثٔ ٍُ َٔ ٨ِ ٣ضا َٓيُ ٍٔی ُس كَ ََل َٗ َضا َویَ َتزَ َّو ُد َُي ِ َ ٍصَا َت ُ٘و ُُ َٟ ٢ط أَ ِٔ ٣شِٜىٔی
رع ّ
نُ ُظوزّ ا أ ِو ِ ٔ ِ َ
اح ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا أَ َِ ٪يؼَّ ا ََ ٟحا
َو ََل تُ َل ِِّ٘ ٠ىٔی ث ُ ََّ ٥تزَ َّو ِد َُيِ ٍ ٔی َٓأََ ِ ٧ت فٔی ح ٔ ٕ ٓ ٩ِ ٣ٔ ١أ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة ًَل َ َّی َوا ِِ ٔ ٟ٘ش َ٤ةٔ لٔی ٓ ََذَ ٔ ٟ
ک َٗ ِوُ ُٟط َت ٌَال َی ٓ َََل ُج ََ ٨

اٟؼِ٠حُ َخي ِ ْ ٍ
بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا ُػ ِّ ٠حا َو ُّ
اً)
ف نِمْ تَٹعْل ِ َھا ُ ُنزً ا َأ ْجف ِإ ْ َ ز
انب السؾ ،اعمفہی ،اشہؾ رعفہ ،اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک اس آتی ںیم ( َف ِإ ْؿ ْ َ ز
ْ ً
ام َأ ٌة َخ َ ْ
وعرت ےس رماد فہ وعرت ےہ وج یسک رمد ےک اپس وہ افر فہ رمد اےس ا ےن اپس ہن رانھک اچےہ ہکلب اےس الطؼ دے رک یسک دفرسی
وعرتےساکنحرکےناکارادہراتھکوہ،وتہیوعرتا ےنوشرہےسےہکہکوترھٹاجافرےھجمالطؼہندے،وخاہوتریغےساکنحرکےل
نن ت
ل َت
دیافرہنریمیابریامشرویجیکیہیاہللاعت یاکوقؽےہ َ َ
ےھجتااجزتےہ،متےھجمہقفنہن ٹ
﴿ل ُٹ َج َحعَج ْ ھِمَا َأ ْؿ َ َّي َ ََل َ ٹ ْ َ ُھمَا ُصلْجًا﴾اخل۔
رافی  :انبالسؾ،اعمفہی،اشہؾرعفہ،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زعؽرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 192

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ب ٩سٌیس اب ٩جزیخً ،لاء ،جابز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َن ٌِز ٔ ًَُ ٢ل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دسمد ،ییحی نب دیعس انب رججی ،اطعء ،اجربےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم مہ ولگ زعؽ رکےت ےھت (ینع
تبحصرکےنںیمینمابرہاکنےتلےھت)
رافی  :دسمد،ییحینبدیعسانبرججی،اطعء،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 193

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا٤ً ،٪زوً ،لاء ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

ُقآ ُ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ َلائْ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َن ٌِز ٔ َُ ٢وا ِِ ُ ٟ

َّ
َّ
ُقآ َُ ٪ی ِ٨ز ٔ ُ٢
َی ِ٨ز ٔ َُ ٢و ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َن ٌِز ٔ ًَُ ٢ل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وا ِِ ُ ٟ
یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ،رمعف ،اطعء ،اجرب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ زعؽ رکےت ےھت احالہکن اس فتق رقآؿ رشفی انزؽ
وہراہاھترعفہ،اطعء،اجربریضاہللہنعےتہکںیہہکمہیبنیلصاہللہیلعفملسےکزامہنںیمزعؽرکےتےھت،درآاحنہکیلرقآؿرشفی
انزؽوہراہاھت۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعف،اطعء،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
زعؽرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 194

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اس٤اء ،جویزیہ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،زہزی اب٣ ٩حي ٍیز ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ َح َّسثَ َ٨ا ُج َویِز ٔ َی ُة ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٣ُ ٩حيِ ٍٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
وَٗ ٪اََ ٟضا ثَ ََلثّا َ٣ا
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢أَ َػب ِ َ٨ا َسب ِ ّیا َٓ٨َّ ُٜا َن ٌِز ٔ ََُ ٓ ٢شأ َ ِ٨َ ٟا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َؤَِ َٟ ٥ِ َُّٜ٧تٔ ٌََِ ُ٠
َٔ ٩ِ ٣ن َش َٕ ٤ة کَائ ٔ َٕ ٨ة ِلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ِ ٔ ََّل ه ٔ َی کَائ ٔ َْ ٨ة
دبع اہلل نب دمحم نب اامسء ،وجریہی ،امکل نب اسن ،زرہی انب ریحمسی ،اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےتہک ہک امؽ تمینغ ںیم مہ وک دیقی
ولڈنایںیتلمںیھتافرمہاؿےسزعؽرکےتےھتمہےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسوپاھچ،وتآپےنرفامایہکوجرفحداینںیم
آےنفا یےہفہرضفرآےئیگ،امہریدتریبےسایقتمکت(ھچکںیہن)وہاگ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنباامسء،وجریہی،امکلنباسن،زرہیانبریحمسی،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسرکےتفتقوعروتںےکدرایمؿرقہعادنازیرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
رفسرکےتفتقوعروتںےکدرایمؿرقہعادنازیرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 195

راوی  :ابونٌیً ،٥بساٟواحس ب ٩ای ،٩٤اب ٩ابی ٠٣یٜہٗ ،اس ،٥حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ بِ ُ ٩أَیِ ََٗ ٩َ ٤ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ

أِ ٪ذَا َ َ َ
ا٪
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ِ ٥َ ٠ذَا ک َ َ
ُق ًَ ُة ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َو َحٔ َِؼ َة َوک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َق ََ بَي ِ َن ن َٔشائٔطٔ ٓ ََل َار ِت ا ِِ ُ ٟ
ِ َد أ ِ َ
اِ ٠ٟی َٔ ١س َار ًََ ٍَ ٣ائٔظَ َة یَ َت َح َّس ُث َٓ َ٘اَِ ٟت َحٔ َِؼ ُة أَ ََل َت ِز َٛبٔي َن َّ
ب ٔ َّ
یَ ٩وأَُ ِ ٧وزُ َٓ َ٘اَِ ٟت بَل َی
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َبٌٔي ٍ ٔی َوأَ ِر َُ ٛب َبٌٔي َ ٍ ٔک َت ِ٨وُز ٔ َ

َفَ ٔ ٛب ِت َٓ َحا َئ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠لٔ َی َج ًََ ١ٔ ٤ائٔظَ َة َو ًََِ ٠یطٔ َحٔ َِؼ ُة ٓ ََش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی َضا ث ُ ََّ ٥س َار َحًَّی َ٧زَُٟوا َوا ِٓ َت َ٘ َس ِتطُ
ََ
ُق ّبا أَ ِو َح َّی ّة َتَِ ٠سُُىٔی َو ََل أَ ِس َت ٔلی ٍُ أَ ِ ٪أَ ُٗو ََٟ ٢طُ
ًَائٔظَ ُة َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَُٟوا َج ٌََِ ٠ت رٔ ِجَِ ٠ی َضا بَي ِ َن ِاْلٔذ ٔ ٔ
ِِ َو َت ُ٘و َُ ٢یا َر ِّب َس ِِّ ٠م ًَل َ َّی ًَ ِ َ
َط ِیئّا

اوبمیعن،دبعاولادحنبانمی،انبایبملنکہ،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسبجںیہکابرہ
رشتفی ےل اجےت وت ا ےن اسھت ےل اجےن ےک ےئل اینپ ویبویں ںیم رقہع ڈاےتل ،اکی رفس ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع افر
رضحتہصفحریضاہللاہنعاکانؾلکنآای،آرضحنتیلصاہللہیلعفملسیکاعدتیھتہکبجراتوکےتلچوتاعہشئریضاہللاہنعےس
ب
ابںیت رکےتوہےئےتلچ ،ہصفحریضاہلل اہنع ےناعہشئ ریضاہلل اہنع ےساہک آج یکرات متریمے افٹن رپوھٹیب افرںیم مھارے
ب
افٹن رپ وھٹیبں ،مھارے افٹن وک ںیم دوھکیں افر ریمے افٹن وک مت دوھکی ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اہک ااھچ ،رھپ
آرضحنتیلصاہللہیلعفملساعہشئریضاہلل اہنعےکافٹنیکرطػآےئاحالہکناسرپہصفحریضاہللاہنع یھٹیںیھت۔آپےن
ہصفحریضاہللاہنعوکالسؾایک،رھپرفاہنوہےئگافربجزنمؽرپارتےوتاعہشئریضاہللاہنعےنآپوکہناپای،اعہشئریضاہللاہنع
ےنا ےندفونںاپؤںاذرخ (اس)ںیمڈاؽدےیئافر م ےن ںیگلہکاےاہلل!وتھجم رپوکح اسپنایوھچبک طلرکدےاتہک فہھجموک

اکنےلافرآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےساکشایترکےنیکاطتقافرومعقھجموکہنرےہ۔
رافی  :اوبمیعن،دبعاولادحنبانمی،انبایبملنکہ،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاکوشرہیکابریےکدؿاینپوسنکےکقحںیمدربتسداروہاجےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتاکوشرہیکابریےکدؿاینپوسنکےکقحںیمدربتسداروہاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 196

راوی ٣ :اٟک ب ٩اس٤اًی ،١زہي ٍ ،ہظا ،٦رعوہ

ک بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْ ٍ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪س ِو َز َة ب ٔ َِ ٨ت َز َِ ٌَ ٣ة َو َص َب ِت یَ ِو ََ ٣ضا ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة
َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ٘ ٔش ٌَُ ٔ ٟ ٥ائٔظَ َة ب ٔ َی ِو َٔ ٣ضا َویَ ِوَ ٔ ٦س ِو َز َة
َوک َ َ

امکل نب اامسلیع ،زریہ ،اشہؾ ،رعفہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک وسدہ ریض اہلل ہنع تنب زہعم ےن
اینپ ابری ےھجم دے دی یھت ،آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اہیں دف دؿ رےتہ ےھت ،اکی وت اؿ یک
ابریےکدؿافردفرسےوسدہریضاہللہنعیکابریےکدؿ۔
رافی  :امکلنباامسلیع،زریہ،اشہؾ،رعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونکاریڑلیکےساشدیرکےناکایبؿ...

ابب  :اکنحاکایبؿ
ونکاریڑلیکےساشدیرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 197

راوی ٣ :شسز ،برش ،خاٟس ،ابی َٗلبہ ،ا٧ص

رش َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَب ٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َوَِ ٟو ٔطئ ُِت أَ ِ ٪أَُٗو ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥٠و َلَٗ ٩ِٔ ٜا َ ٢اٟش َُّ ٨ة ِٔذَا َتزَ َّو َد ا ِٟب ٔ ُِک أَ َٗاَ ٨ِ ٔ ً ٦س َصا َس ِب ٌّا َؤِذَا َتزَ َّو َد َّ
اٟثی َِّب أَ َٗ َاَ ٨ِ ٔ ً ٦س َصا ثَ ََلثّا
َ
َ َ
ُّ
دسمد ،رشب ،اخدل ،ایب القہب ،اسن ےتہک ںیہ ہک ارگ ںیم انہک اچوہں ہک ہی دحثی رموفع ےہ وت د ہ اتکس وہں ہک ہی تنس ےہ ہک بج
ابرکہےساشدیرکےوتاسےکاپساسترفزرےہافربجویبہےساکنحرکےوتاےکساپسنیترفزرےہ۔
رافی  :دسمد،رشب،اخدل،ایبالقہب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونکاریویبییکوموجدیگںیمہبیثےساکنحرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ونکاریویبییکوموجدیگںیمہبیثےساکنحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 198

راوی  :یوسٕ ب ٩راطس ،ابواسا٣ہ ،سٔیا ،٪ایوب وخاٟس ،ابوَٗلبہ ،حرضت ا٧ص

اٟش َّٔ ٨ة ِٔذَا
ٕ بِ َُ ٩را ٔط ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
وب َو َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َُّ ٩ِ ٣ٔ ٢
اٟثی ِّٔب أَ َٗاَ ٨ِ ٔ ً ٦سصَا َس ِب ٌّا َو َٗ َشَ ٥ؤِذَا َتزَ َّو َد َّ
 ١ا ِٟب ٔ ُِک ًَل َی َّ
ُک أَ َٗ َاَ ٨ِ ٔ ً ٦س َصا ثَ ََلثّا ث ُ ََّ َٗ ٥ش ََٗ ٥ا َ ٢أَبُو
اٟثی َِّب ًَل َی ا ِٟب ٔ ِ ٔ
َ
َ
َتزَ َّو َد اَّ ٟز ُج ُ َ

وب
ٗ ٔ ََلبَ َة َوَِ ٟو ٔطئ ُِت َُِ ٠ُ٘ ٟت ِ ٔ َّ ٪أَ َن ّشا َرٓ ٌََ ُط ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
َو َخإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢خاْ ٔ ٟس َوَِ ٟو ٔطئ ُِت ُُِٗ ٠ت َرٓ ٌََطُ ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وی فنبرادش،اوبااسہم،ایفسؿ،اویبفاخدل،اوبالقہب،رضحت اسنےتہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکہیتنسریہہکوکح 
صخش بج ویبہ وعرت رپ ونکاری ےس اکنح رکات وت اس ونکاری ےک اپس است دؿ راتہ ،رھپ ابری ابری ےس رےنہ  اتگ ،افر بج یسک
ونکاریوعرترپویبہوعرتےساکنحرکاتوتاسےکاپسنیتدؿراتہ،رھپابریابریرےنہ  اتگ،اوبالقہبےتہکںیہہکںیمہید ہاتکس
وہں ہک اس دحثی وک رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس کت اچنہپای ےہ دبعارلزاؼ ،ایفسؿ ،اویب ،اخدل
ےسرفاتیرکےتںیہہکںیمد ہاتکسوہںہکہیدحثیرموفعےہ۔
رافی  :وی فنبرادش،اوبااسہم،ایفسؿ،اویبفاخدل،اوبالقہب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اینپامتؾویبویںےساکییہلسغںیمشابرشترکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اینپامتؾویبویںےساکییہلسغںیمشابرشترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 199

راوی ً :بس اَلًلی ب ٩ح٤از ،ب ٩یزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازہ ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة أَ َّ ٪أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َح َّسث َ ُض ِ ٥أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
وٖ ًَل َی ن َٔشائٔطٔ فٔی َّ
اِ ٠ٟی َٔ ٠ة ا َِ ٟواح َٔسة ٔ َو َُ ٟط یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ تٔ ِش ٍُ ن ِٔش َوة ٕ
ا ٪یَ ُل ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

دبع االیلع نب امحد ،نب سیدی نب زرعی ،دیعس ،اتقدہ ،اسن ریض اہلل ہنع نب امکل ےتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اکی  ب
ںیماینپامتؾازفاجرہطماتےسلمایلرکےتےھتافراسفتقآپیکونویبایںںیھت۔

رافی  :دبعاالیلعنبامحد،نبسیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،اسنریضاہللہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدؿںیمامتؾویبویںےکاپساجےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اکیدؿںیمامتؾویبویںےکاپساجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 200

راوی َ :فوہً ،لی ب٣ ٩شہز ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َ َِف َوةُ َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ک َ َ
اَ ٪ی ِحت َب ٔ ُص
ْص َٖ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْص َز َخ ًََ ١ل َی ن َٔشائٔطٔ ٓ ََی ِسُ ٧و ِٔ ٔ ِ ٩ِ ٣ح َساصََُ ٓ َّ٩س َخ ًََ ١ل َی َحٔ َِؼ َة َٓا ِحت ََب َص أَ ِٛث َ َ ٍ ٔ٤َّ ٣ا ک َ َ
ِٔذَا ا ِن َ َ
رففہ،یلعنبرہسم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیرکےتںیہہکامنزرصعادارکےنےکدعبآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفملساینپونویبویںےکاپسرشتفی ےلاجےتےھت افریسکےکاپسھچکدریرہھٹاجےتےھت،اکیدؿرضحت ہصفحریضاہلل
اہنعےکاپسرشتفیےلےئگافرفاہںومعمؽےسزایدہرہھٹے۔
رافی  :رففہ،یلعنبرہسم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ےنزامہنالعتلںیمیسکاکییہویبیےکاپسرےنہاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ

ا ےنزامہنالعتلںیمیسکاکییہویبیےکاپسرےنہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 201

راوی  :اسٌ٤ی ،١س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢ہظا ٦ب ٩رعوہ

رع َو َة أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕٗ ٢ا َ ٢ص ٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
اَ ٪ي ِشأ َ ُ ٢فٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ َّأ ٟذی ََ ٣
ات ٓ ٔیطٔ أَیِ َ ٩أََ٧ا ُ َّسا أَیِ َ ٩أََ٧ا ُ َّسا یُزٔی ُس َی ِو ًََ ٦ائٔظَ َة َٓأَذ ٔ ََٟ ٪طُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ور ًَل َ َّی
ات ً ٔ َِ ٨س َصا َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ٓ َََ ٤
ا ٪فٔی بَ ِیتٔ ًَائٔظَ َة َحًَّی ََ ٣
ا ٪یَ ُس ُ
ات فٔی ا َِ ٟی ِوَّ ٔ ٦أ ٟذی ک َ َ
أَ ِز َوا ُج ُط یَُٜو َُ ٪ح ِی ُث َطا َئ َٓک َ َ
َحی َو َخاََ ٟم رٔي ُ٘ ُط رٔیقٔی
َحی َو َس ِ ٔ
ٓ ٔیطٔ فٔی بَ ِیًٔی َٓ َ٘ َب َـ ُط اہللُ َوِ ٔ ََّ ٪رأِ َس ُط ََ ٟبي ِ َن ٔ ِ َ ٧
الیعمس ،امیلسؿ نب البؽ ،اشہؾ نب رعفہ ےتہک ںیہ ہک ریمے دادا ےن ےھجم اتبای ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیھت ہک
آرضحنت یلص اہللہیلعفملس رمضفافت ںیم اینپ ویبویں ےس وپےتھچ ےھتہک لک ںیم اہکںایقؾرکفں اگ؟اس ےس آپیک رماد ہی
یھتہکرضحتاعہشئریضاہللاہنعاکدؿبکوہاگ،اسرپآپیکامتؾویبویںےنااجزتدےدیہکآپاہجںاچںیہرںیہ،آپ
ےنریمےاپسایقؾایک،افرریمےیہاپسآپاکفاصؽوہا،سجفتقرفحضبقوہح آپاکرسشابرکریمےہنیسافرےلگےک
درایمؿاھتافرآپاکاعلبدنہریمےاعلبےسالموہااھت،وچہکنںیمےنوسماکابچرکآپوکدییھتسجوکآپاامعتسؽرفام
رےہےھت۔
رافی  :الیعمس،امیلسؿنبالبؽ،اشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداکیسکاکیویبیوکزایدہاچےنہاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
رمداکیسکاکیویبیوکزایدہاچےنہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 202

یهیً ،بیس ب ٩ح٨ين ،ابً ٩باض ،حرضت ً٤ز
راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل ،س٠امیٰ ،٪

ض ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض ِ٥
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس بِ ٔ ٩حُ َ٨ي ِ ٕن َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َز َخ ًََ ١ل َی َحٔ َِؼ َة َٓ َ٘ا َ ٢یَا ب ُ ََّ ٨ی ٔة ََل َي ُِزَّٔ َّ ٧ک َص ٔذظ ٔ َّأًٟی أَ ًِ َح َب َضا حُ ِشَ ُ٨ضا حُ ُّب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠یَّا َصا یُزٔی ُس

ًَائٔظَ َة َٓ َ٘ َؼ ِؼ ُت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ت ََب َّش َ٥

دبعازعلسی نب دبع اہلل ،امیلسؿ ،ییحی دیبع نب نینح ،انب ابعس ،رضحت رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ كش انں ےن اہک ںیم ےن خفضش
ےک اپس آرک ہی اہک ہک اے یچب! ےھجت نش وعرت ةکت ںیم نش ڈاےل وج ا ےن نسح رپ انزاں افر وبحمہب روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےہ،
ینعاعتشش(اکاقمنٹلشنش رک) رضحت رمعرفامےتںیہكش ںیمےننشفاقعشروسؽا﵀ یلصا﵀علنش فملس ےسایبؿ ایک ،وت آپرکسماےن
ےگل.
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،امیلسؿ،یحیٰ،دیبعنبنینح،انبابعس،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسنکاکدؽالجےنیکرتںیبیکرکےنافرمگدشہزیچفںےکابرےںیمطلغ رررپد ہدنی...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وسنکاکدؽالجےنیکرتںیبیکرکےنافرمگدشہزیچفںےکابرےںیمطلغ رررپد ہدانیہکفہلمںیئگاساکمکحفایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 203

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ب ٩زیس ،ہظآ ،٦اك٤ہ ،حرضت اس٤اء

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩صٔظَ آَ ٩ِ ًَ ٕ ٦اك ََٔ ٤ة ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ْض ّة
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩ص ٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ ِتىٔی َٓاك َُٔ ٤ة ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪لٔی َ َّ

ٓ ََض ًَِ ١ل َ َّی ُج َْ ٨اح ِ ٔ َِ ٪تظَ ب ٌَِّ ُت َٔ ٩ِ ٣ز ِوظٔی َُي ِ َ ٍ َّأ ٟذی ي ٌُِ ٔلیىٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟتظَ ِّب ٍُ ب ٔ َ٤ا  ٥َِ ٟي ٌُِ َم
َ َلِکب ٔ ٔص ثَ ِوب َ ِی زُورٕ
امیلسؿ نب  جب ،امحد نب زدی ،اشہؾ ،افہمط ،رضحت اامسء یتہک ںیہ ہک اکی وعرت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس درای ت ایک ہک ای
روسؽاہلل!ریمیاکیوسنکےہ،ارگںیماسےک(الجےنوک)ا ےنوشرہیکرطػےسسج دقرفہےھجمداتیےہاسےسزایدہڑباھ
رکؤالتؤںوتایکھجمرپانگہوہاگ۔آرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکہندیوہح زیچاکاظرہرکےنفاال(وطبردوھہک)ااسیےہےسیج
وکح رکمےکدفڑپکےےنہپوہےئوہ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،امحدنبزدی،اشہؾ،افہمط،رضحتاامسء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغترکےناکایبؿ،فرادےتہکںیہریغمہےسرفاتیےہہکدعسنبابعدہےنرفامایارگ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ریغترکےناک ایبؿ،فرادےتہکںیہریغمہ ےس رفاتیےہ ہک دعس نبابعدہےن رفامایارگںیم یسکصخش وکاینپ ویبیےکاپس دھکیاپؤںوت اےس ولتارےسامر ڈاولںاگ ،آپ
ےنرفامایاےاحصہبریضاہللہنعایکںیہمتدعسیکریغتےسبجعتآاتےہںیماسےسزایدہریغتفاالوہںافراہللھجمےسزایدہریغتفاالےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 204

راوی ٤ً :زب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤ع ،ط٘یً ،ٙبساہلل ب٣ ٩شٌوز

یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
ک َُح ََّ ٦ا ََِ ٟٔواح َٔع َو َ٣ا أَ َح ْس أَ َح َّب َِِٔ ٟیطٔ ا ِِ ٤َ ٟس ُح ٔ ٩ِ ٣اہللٔ
أَ َح ٕس أَُِيَ ٍُ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١ذََ ٔ ٟ
رمعنب صفح ،صفح ،اشمع ،قیقش ،دبعاہلل نب وعسمد ےتہک ںیہہک آرضحنت یلص اہللہیلعفملس ےن رفامای مت ںیم ےس وکح  صخش اہلل
ےسزایدہ ریغتفاال ںیہن ےہایس ےئلاہلل ےنربےاکومںوک جاؾرکدای افر اہلل ےسزایدہوکح اینپرعتفی دنسپرکےنفاال ںیہن

ےہ۔
رافی  :رمعنبصفح،صفح،اشمع،قیقش،دبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ریغترکےناک ایبؿ،فرادےتہکںیہریغمہ ےس رفاتیےہ ہکدعس نبابعدہےن رفامایارگںیم یسکصخش وکاینپ ویبیےکاپس دھکیاپؤںوت اےس ولتارےسامر ڈاولںاگ ،آپ
ےنرفامایاےاحصہبریضاہللہنعایکںیہمتدعسیکریغتےسبجعتآاتےہںیماسےسزایدہریغتفاالوہںافراہللھجمےسزایدہریغتفاالےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 205

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

و٣َ ٪ا أَ ًِ َََ ٟ ٥ُ ٠ـ ٔحِٜت ُِ٥
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یا أ ُ ََّ ٣ة َُ ٣ح َّٕ ٤س َ٣ا أَ َح ْس أَُِي َ َ ٍ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ أَ َِ ٪ی َزی ًَ ِب َس ُظ أَ ِو أَ ََ ٣ت ُط َتزِنٔی َیا أ ُ ََّ ٣ة َُ ٣ح َّٕ ٤س َِ ٟو َت ٌَِ ٤َُ ٠
َّٗ ٔ ٠یَل َوََ ٟب َِ ٜيت َُِٛ ٥ثٔي ّ ٍا

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے اتم
دمحمہی!سجفتقمتںیمےس وکح رمدایوعرتزانرکاتوہاسفتقاہللاعت ی ےسڑبھرک ریغتیسکوکںیہنآیت،اے اتمدمحمہی!
وجھچکںیماجاتنوہںمتیھباجؿولوتوسنہوھتڑاافررؤفزایدہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغترکےناکایبؿ،فرادےتہکںیہریغمہےسرفاتیےہہکدعسنبابعدہےنرفامایارگ...

ابب  :اکنحاکایبؿ
ریغترکےناک ایبؿ،فرادےتہکںیہریغمہ ےسرفاتیےہہکدعس نبابعدہےن رفامایارگںیمیسکصخش وک اینپ ویبیےکاپسدھکیاپؤںوت اےس ولتارےس امر ڈاولںاگ ،آپ
ےنرفامایاےاحصہبریضاہللہنعایکںیہمتدعسیکریغتےسبجعتآاتےہںیماسےسزایدہریغتفاالوہںافراہللھجمےسزایدہریغتفاالےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 206

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١ہ٤ا ،٦یحٌی ،ابوس٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہ

رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ أَ ِس َ٤ا َئ أََ َّ ٧ضا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ َِّ ُ ٪

َسِ ٌَ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل َط ِی َئ أَُِيَ ٍُ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َو ًَ َِ ٩ی ِحٌَی أَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ ُط أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َح َّسثَطُ
أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ومیسنباامسلیع،امہؾ،ییحی اوبہملسریضاہللہنعےتہکںیہہکھجمےسرعفہ نبزریبےنایبؿایکفہاینپ فادلہےسرفاتیرکےتںیہ
ہکاںوہںآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےس انسہک وکح  صخشاہللےسڑبھرکریغتفاالںیہنےہ،ییحی ےتہکںیہہکاوبہملسریضاہلل
ہنع ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اوبرہریہ ریض اہلل ہنع وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک اس دحثی وک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع
فملسےسانسےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امہؾ،ییحی،اوبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغترکےناکایبؿ،فرادےتہکںیہریغمہےسرفاتیےہہکدعسنبابعدہےنرفامایارگ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ریغترکےناک ایبؿ،فرادےتہکںیہریغمہ ےس رفاتیےہ ہکدعس نبابعدہےن رفامایارگںیم یسکصخش وکاینپ ویبیےکاپس دھکیاپؤںوت اےس ولتارےسامر ڈاولںاگ ،آپ
ےنرفامایاےاحصہبریضاہللہنعایکںیہمتدعسیکریغتےسبجعتآاتےہںیماسےسزایدہریغتفاالوہںافراہللھجمےسزایدہریغتفاالےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 207

راوی  :ابونٌی ،٥طيبا ،٪یهی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َط ِي َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ار َوَُي ِ َ ٍةُ اہللٔ أَ ِ ٪یَأتِ َٔی ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٣َ ٩ُ ٣ا َُح ََّ ٦اہللُ
َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ َي َِ ُ
اوبمیعن،ابیشؿ،یحی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ ریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاہللاعت یریغترکاتےہ
افراہللیکریغتہیےہہکوکح ومنم جاؾلعفرکے(اہللوکفہرباولعمؾوہاتےہ)۔
رافی  :اوبمیعن،ابیشؿ،یحی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ریغترکےناک ایبؿ،فرادےتہکںیہریغمہ ےس رفاتیےہ ہکدعس نبابعدہےن رفامایارگںیم یسکصخش وکاینپ ویبیےکاپس دھکیاپؤںوت اےس ولتارےسامر ڈاولںاگ ،آپ
ےنرفامایاےاحصہبریضاہللہنعایکںیہمتدعسیکریغتےسبجعتآاتےہںیماسےسزایدہریغتفاالوہںافراہللھجمےسزایدہریغتفاالےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 208

راوی ٣ :ح٤وز ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦اس٤اء ب٨ت ابوبُک رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤و ْز َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَٗ ٦ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ُِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗاَِ ٟت َتزَ َّو َجىٔی
َف َس ُط َوأَ ِس َتقٔی ا ِ٤َ ٟا َئ
اٟزُّبَيِ ٍُ َو َ٣ا َُ ٟط فٔی اَلِ َ ِر ٔ
َف ٔسطٔ َُٓ ٨ِ ُٜت أَ ًُِ ٔ ٠
ٕ ََ
ق ٔ٣َ ٩ِ ٣ا َٕ ٢و ََل َُ٠٤ِ ٣و ٕک َو ََل َط ِی ٕئ َُي ِ َ ٍ َ٧اؿ ٕٔح َوَُي ِ َ ٍ َ َ

 ١اَ ٨َّ ٟوی
اَ ٪ی ِدبٔز ُ َج َار ْ
َوأَ ِ ٔ
ات لٔی ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َو ُ َّ٩ٛن ِٔش َو َة ٔػ ِس َٕ ٚو ُُ ٨ِ ٛت أَ ِن ُ٘ ُ
ُغبَ ُط َوأَ ًِحٔ َُ ٩و ٥َِ ٟأَ ُ ٩ِ ٛأ ُ ِح ٔش ُ ٩أَ ِخبٔز ُ َوک َ َ
ِ ُز َ ِ

َّ
َّ
َّ
ُ
ٔ
ِ
َف َس ٕذ َٓحٔئ ُِت یَ ِو ّ٣ا
ٔ ٩ِ ٣أَ ِر ٔ
ق اٟزُّبَيِ ٍ ٔ أًٟی أَٗ َِل ٌَ ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ل َی َرأسٔی َوه َی ٔ٣ىِّی ًَل َی ثُ٠ثَ ِی َ ِ
َف ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ ٓ ََس ًَانٔی ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٔ ِ ٢ر ِ ٔ ِر َ ٔ ٟی ِح٠َ ٔ٤ىٔی
َواَ ٨َّ ٟوی ًَل َی َرأِسٔی َٓ َُ ٔ ٘٠
یت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُ ٌَ ٣ط َن َ ْ

ض ٓ ٌََ َز َٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ََک ُت اٟزُّبَي ِ َ ٍ َوَُي ِ َ ٍ َت ُط َوک َ َ
ا ٪أَُِي َ َ ٍ ا٨َّ ٟا ٔ
َخ ُِ َٔ ٠ط َٓا ِس َت ِح َي ِی ُت أَ ِ ٪أَسٔي َ ٍ َ ٍَ ٣اِّ ٟز َجا َٔ ٢وذ َ ِ

اس َت ِح َي ِی ُت ٓ َََ ٤ضی َٓحٔئ ُِت اٟزُّبَي ِ َ ٍ َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٔ ٟ٘یىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَل َی َرأِسٔی اَ ٨َّ ٟوی َو ٌََ ٣طُ
َو َس َّ ٥َ ٠أَنِّی َٗ ِس ِ
َ
َ َ
ا ٪أَ َط َّس ًَل َ َّی ٔ٩ِ ٣
رعٓ ُِت َُي ِ َ ٍ َت َ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ ََ ٟح ِٔ ُ٠٤ک اَ ٨َّ ٟوی ک َ َ
َن َ ْ
َف ٔ ٩ِ ٣أ ِػ َحابٔطٔ َٓأَ٧ا َر َٔل ِر ََ ٛب َٓا ِس َت ِح َي ِی ُت ُٔ ٨ِ ٣ط َو َ َ
ض َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا أَ ًِ َت َ٘ىٔی
ُر ُٛوب ٔ ٔک َُ ٌَ ٣ط َٗاَِ ٟت َحًَّی أَ ِر َس َِ ١لٔ َ َّی أَبُو بَ ُِکٕ َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َف ٔ
ک ب ٔ َدازَٔ ٕ ٦تِٜٔٔیىٔی س َٔی َ
اس َة ا َِ َ ٟ

ومحمد،اوبااسہم،اشہؾ،اامسء تنباوبرکبریضاہللاہنعیتہکںیہہکھجمےسزریبریضاہللہنعےنبجاشدییکوتہناےکناپس امؽ اھت
ہن زنیم افر ہن ولڈنی الغؾ ےھت زجب اپین ےنچنیھک فاےل افٹن افر وھگڑے ےک ھچک ہن اھت ،زریب ریض اہلل ہنع ےک وھگڑے وک ںیم رچایت
ںیھت،اپینالپیت یھت،ااکنڈفؽ یتیسیھتافر آاٹیتسیپیھتاہتبل رفیٹاکپانےھجمںیہنآاتاھت ریمیرفیٹااصنریڑپفںینساکپدایرکیت ںیھت
فہ ڑبی  کی وعرںیت ںیھت ،زریب ریض اہلل ہنع یک اس زنیم ےس وج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن دی یھت ،ںیم ا ےن رس رپ
وھچاہرفں یکایلھٹگںااھٹ رکالیت ،فہاقمؾدف لیمدفر اھت اکیدؿںیم ا ےن رس رپ ایلھٹگںرےھکآریہ یھتہک ےھجم آرضحنتیلصاہلل
ہیلعفملسےلم،آپےکرمہاہدنچاحصہبروضاؿاہللےن میھبےھت،آپےنےھجماکپرارھپےھجما ےنےھچیپاھٹبےنےکےئلافٹنوکاخ
اخ اہک ،نکیل ےھجم رمدفں ےک اسھت ےنلچ ےس رشؾ آح  زریب ریض اہلل ہنع یک ریغت یھب ےھجم اید آح  ہک فہ ڑبے ریغتفاےل ںیہ،
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اتڑ ایل ہک اامسء وک رشؾ آیت ےہ،انچہچن آپ لچ ڑپے ،زریب ےس ںیم ےن آرک اہک ہک ےھجم راہتس ںیم آپ
یلصاہللہیلعفملسےلمےھت،ریمےرسرپویلھٹگںاکاھٹگاھتافرآپیلصاہللہیلعفملسےکرمہاہاحصہبےھت،آپےنےھجماھٹبےنےک
ےئل افٹن وک رہھٹاای ،وت ےھجم اس ےس رشؾ آح  افر اہمتری ریغت وک یھب ںیم اجیتن وہں ،زریب ےن اہک اہلل یک مسق! ےھجم ریتے رس رپ
ایلھٹگں الےت وہےئ آپ اک دانھکیآپ ےک اسھت وسار وہاجےن ےس زایدہ ربا ولعمؾ وہا اس ےک دعبرضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن
اکیاخدؾجیھبدایاتہکفہوھگڑےیکابہگنینںیمریمااکؾدےوگایاںوہںےنےھجمآزادرکدای۔
رافی  :ومحمد،اوبااسہم،اشہؾ،اامسءتنباوبرکبریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ریغترکےناک ایبؿ،فرادےتہک ںیہریغمہ ےس رفاتیےہ ہکدعس نبابعدہےن رفامایارگںیم یسکصخش وکاینپ ویبیےکاپس دھکیاپؤںوت اےس ولتارےسامر ڈاولںاگ ،آپ

ےنرفامایاےاحصہبریضاہللہنعایکںیہمتدعسیکریغتےسبجعتآاتےہںیماسےسزایدہریغتفاالوہںافراہللھجمےسزایدہریغتجفاالےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 209

راوی ً :لی ،اب٠ً ٩یہ ،ح٤یس كوی ،١ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ (ب٣ ٩اٟک)

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س َب ٌِ ٔف ن َٔشائٔطٔ َٓأ َ ِر َسَِ ٠ت
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
ِ ٔ ِح َسی أ ُ ََّ ٣ضا ٔ
َرضبَ ِت َّأًٟی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ف ٔی بَ ِيت َٔضا َی َس ا َِ ٟدازََٔ ٓٔ ٦ش َ٘ َل ِت
ت ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن بٔ َؼ ِح َٔ ٕة ٓ َٔیضا كَ ٌَ ْاَ َ ٓ ٦
اٟؼَّ ِح َٔ ُة َٓا ِن َٔ َِ َ٘ ٠ت َٓ َح َ ٍَ ٤أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ََٙ ٠ٔٓ ٥َ ٠اٟؼَّ ِح َٔ ٔة ث ُ ََّ ٥ج ٌَ َ ١یَ ِح ََٔ ٓ ٍُ ٤یضا َّ
ا ٪فٔی اٟؼَّ ِح َٔةٔ
اٟل ٌَ َاَّ ٦أ ٟذی ک َ َ
َو َي ُ٘و ََُ ُ ٢ار ِت أ ُ ُّ ٥ِ ُٜ٣ث ُ ََّ ٥ح َب َص ا َِ ٟداز ٔ ََ ٦حًَّی أتُ َٔی بٔ َؼ ِح َٔ ٕة ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سٔ َّأًٟی ص َُو فٔی بَ ِيت َٔضا ٓ ََس َٓ ٍَ اٟؼَّ ِح َٔ َة اٟؼَّ ٔحی َح َة ِلٔ َی َّأًٟی
َّ
َّس ِت
َّس ِت َػ ِح َٔت َُضا َوأَ َِ ٣ش َ
ک ا ُِ ِٜ٤َ ٟش َور َة فٔی بَ ِیتٔ أًٟی ََ َ ٛ
َُ ٔ ٛ
یلع ،انب ہیلع ،دیمح  رلی ،اسن ریض اہلل ہنع (نب امکل) ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اینپ یسک ویبی ےک
اپسےھتہکآپیکیسکدفرسیویبی ےناکیراکیبںیماھکاناجیھب،سجویبیےکرھگںیمآرضحنتیلصاہللہیلعفملسرشتفیرفام
ےھتاسےنالغؾےکاہھترپاہھت امراسجےسراکیبرگ رکوٹنیئگ،یبن یلصاہللہیلعفملس ےناسےکڑکٹے عمجےئک ،رھپاس ںیم
ب
وجھچکاھکاناھتاےسےتٹیمساجےتافرہیےتہکاجےتہک مھاریامں(اہرجہ)ےنیھبایسییہریغتیکیھت،رھپآپےناخدؾوکرہھٹاایل
افراسویبیےسسجےکرھگ ںیمآپےھتدفرسیراکیب وگنمارکاسوکدیسجیکراکیبوٹیٹ یھتافروٹیٹوہح راکیب اےکنرھگ ںیم
رھکدیوھنجںےنوتڑییھت۔
رافی  :یلع،انبہیلع،دیمح رلی،اسنریضاہللہنع(نبامکل)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ریغترکےناک ایبؿ،فرادےتہکںیہریغمہ ےس رفاتیےہ ہکدعس نبابعدہےن رفامایارگںیم یسکصخش وکاینپ ویبیےکاپس دھکیاپؤںوت اےس ولتارےسامر ڈاولںاگ ،آپ
ےنرفامایاےاحصہبریضاہللہنعایکںیہمتدعسیکریغتےسبجعتآاتےہںیماسےسزایدہریغتفاالوہںافراہللھجمےسزایدہریغتفاالےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی بُک٘٣سمیٌ٣ ،ت٤زً ،بیس اہلل ٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،جابزبً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی
َ
َّ
َّ
ْصا َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َذا َٗاُٟوا
ْص ُت َٗ ِ ّ
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَ ِو أَ َت ِی ُت ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓأبِ َ ِ
اب یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی َیا
اب َٓأ َ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَ ِز ُخ َُ ٠ط َٓ ٥َِ ٠یَ ٌِِ ٨َ ٤ىٔی ِ ٔ ََّل ًِٔٔ ٠یم بٔ َِي ِ َ ٍت َٔک َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ک أََُا ُر
ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ أَ َو ًََِ ٠ی َ
دمحمنبایبرکبدقم ی ،رمتع،دیبعاہلل،دمحمنبدکنمر،اجربنبدبعاہللریضاہللہنعےتہکںیہہکآرضحنتیلصاہللہیلع فملسےنرفامای
ہکبجںیم تنجںیمایگوتفاہںاکیلحمداھکی،ںیمےنوپاھچہی(لحم)سکاکےہ،رفوتشںےنوجابدایہکرمعریضاہللہنعنب
ب
اطخباکےہ،ںیمےنادنراجےناکارادہایکرگمےھجم مھاریریغتولعمؾیھت،اسےئلرکایگ،رضحترمعریضاہللہنعےنہینس
رکاہکریمےامںابپآپرپرقابؿوہںایکںیمآپےسریغترکفںاگ۔
رافی  :دمحمنبایبرکبدقم ی ،رمتع،دیبعاہلل،دمحمنبدکنمر،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ریغترکےناک ایب ؿ،فرادےتہکںیہریغمہ ےس رفاتیےہ ہکدعس نبابعدہےن رفامایارگںیم یسکصخش وکاینپ ویبیےکاپس دھکیاپؤںوت اےس ولتارےسامر ڈاولںاگ ،آپ
ےنرفامایاےاحصہبریضاہللہنعایکںیہمتدعسیکریغتےسبجعتآاتےہںیماسےسزایدہریغتفاالوہںافراہللھجمےسزایدہریغتفاالےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بساً ،٪بساہلل  ،یو٧ص ،زہزی ،اب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٨ِ ٔ ً ٩س

وض َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َ٤َ ٨ا أََ٧ا َ٧ائ َْٔ ٥رأَیِ ُتىٔی فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓإٔذَا
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠جْ ُ٠
ُ
ک ٓ ََو َِّ ٟی ُت ُِ ٣سب ٔ ّزا ٓ ََبکَی ًُ َ٤زُ َوص َُو فٔی ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص
َک ُت َُي ِ َ ٍ َت َ
ا َِ ٣زأَ ْة َت َت َو َّؿأ ِلٔ َی َجأ ٔ ٧ب َٗ ِْصٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َذا َٗاُٟوا صَ َذا َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز ٓ ََذ َ ِ
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََُا ُر
ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َو ًََِ ٠ی َ
دبعاؿ ،دبع اہلل ،ویسن ،زرہی ،انب بیسم ،رضحت اوب رہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس
ےھٹیبےھتہکآپےنرفامای ںیمےنوخابداھکیےہہک اکیلحمےک وگہشںیم اکی نیسحوعرت یھٹیےہافر ںیموہں،ںیم ےن
درای ت ایکہی(لحم)سکاک ےہ،وجابدایایگہکرضحترمعریضاہللہنع اکےہ،اہمتریریغتایدرکےک ںیمااٹلالچآای ،ہینسرک
رضحترمعریضاہللہنعسلجمںیمرفےنےگلافراہکایروسؽاہلل(یلصاہللہیلعفملس)!الھبںیمآپےسریغترکفںاگ۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،انببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںیکریغتافریگفخاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںیکریغتافریگفخاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بیسب ٩اسٌ٤ی ،١ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ

ک َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ٣ا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠نِّٔی ََل َ ًِ َِٔ ٥ُ ٠ذَا ُ٨ِ ٛتٔ ًَىِّی َراؿ َٔی ّة َؤِذَا ُ٨ِ ٛتٔ ًَل َ َّی ُ َِـ َيی َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت ٔ ٩ِ ٣أَیِ ََ ٩ت ٌِز ٔ ُٖ ذََ ٔ ٟ

ِٔذَا ُ٨ِ ٛتٔ ًَىِّی َراؿ َٔی ّة َٓإٔٔ َّ ٧ک َت ُ٘ؤٟي َن َلَ َو َر ِّب َُ ٣ح َّٕ ٤س َؤِذَا ُ٨ِ ٛتٔ ًَل َ َّی ُ َِـ َيی ُِٗ٠تٔ ََل َو َر ِّب ِ ٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥اَِ ٟت ُُِٗ ٠ت أَ َج َِ ١واہللٔ َیا
ک
اس ََ ٤
َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَصِ ُحزُ ِ ٔ ََّل ِ

دیبعنب اامسلیع ،اوبااسہم ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بج مت
ھجمےسوخشوہیتوہ،ایانراضوتںیماچہپؿاتیلوہںرضحتاعہشئ ریضاہللاہنعیتہکںیہںیمےنوپاھچ،فہےسیک؟وتآپےنرفامایہک
بجمتھجمےسوخشوہیتوہوتمسقاھکےتفتقالفربدمحمیتہکوہافربجافخوہیتوہوتالفرباربامیہیتہکوہ،رضحتاعہشئریض
اہلل اہنع یتہک ںیہ ںیم ےن اہک درتس ےہ نکیل دخا یک مسق! ای روسؽ اہلل ںیم رصػ آپ اک انؾ وھچڑ دیتی وہں (آپ یک تبحم ںیہن
وھچڑیت)۔
رافی  :دیبعنبالیعمس،اوبااسہم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںیکریغتافریگفخاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 213

راوی  :اح٤سب ٩ابی رجاء ،نرض ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ُغ ُت ًَل َی ا َِ ٣زأَة َٕ ٔ ٟز ُسو ٔ٢
رض ًَ ِ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا ٔ ِ
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س ابِ ُ ٩أَبٔی َر َجا ٕئ َح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َّ
َّ
َک َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠یَّا َصا َوثَ َ٨ائٔطٔ ًََِ ٠ی َضا َو َٗ ِس
ُغ ُت ًَل َی َخسٔی َح َة ل ٔ َٜثِ ٍَة ٔذ ٔ ِ ٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٤َ َٛ ٥َ ٠ا ٔ ِ
رشصَا بٔب َ ِی ٕت ََ ٟضا فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٔ َٗ ٩ِ ٣ؼبٕ
أُوو َٔی ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ َب ِّ َ
ادمحنبایبراجء،رضن،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکیسکویبیےساینتریغت
ںیہن یک ینتج ریغت ںیم ےندخہجی ےسیک ،ویکہکن روسؽاہلل یلص اہللہیلعفملس وکذبرہعیفیح اتب دایایگ اھتہک رضحت دخہجی وکتنج
ںیماکیومیتاکلحمےنلمیکاشبرتدےدف۔
رافی  :ادمحنبایبراجء،رضن،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداکاینپیٹیبےسریغتدالےنفا یابتےکرعفرکےنافرااصنػیکابتم ےناکایب...
ابب  :اکنحاکایبؿ
رمداکاینپیٹیبےسریغتدالےنفا یابتےکرعفرکےنافرااصنػیکابتم ےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٗ :تيبہٟ ،یث ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ٣ ،شوربْ٣ ٩خ٣ہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َّ
ْخ ََ ٣ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩
اس َتأ ِ َذُ ٧وا فٔی أَ ِ ٪یُ ُِ ٜٔ ٨حوا ابِ ََ ٨ت ُض ًَِ ٥ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ ٓ َََل آ َذ ُ ٪ث ُ َََّ ٥ل آ َذ ُ ٪ث ُ َّ٥
َي ُ٘و َُ ٢وص َُو ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ِٔ ٔ َّ ٪بَىٔی صٔظَ أ ٦بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ ِ

یس ابِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ِ ٪یُ َل ِّ َٙ ٠ابِ ًَٔ٨ی َویَ ِٜٔ٨حَ ابِ ََ ٨ت ُض َِٓ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی َب ِـ ٌَ ْة ٔ٣ىِّی یُزٔیبُىٔی َ٣ا أَ َرابَ َضا َویُ ِؤذٔیىٔی َ٣ا
ََل آ َذ ََُّ ٔ ِ ٪ل أَ ِ ٪یُز ٔ َ
آذَا َصا َص ََ ٜذاَ

ہبیتق ،ثیل ،انب ایب ملنکہ ،وسمرنب رخمہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ربنم رپ
رفامےت وہےئ انس ہک ینب اشہؾ نب ریغمہ ےن ھجم ےس ہی ااجزت ام یگ ےہ ہک مہ اینپ یٹیب یک یلع ریض اہلل ہنع نب ایب اط بل ےس اشدی
رکدںی،ںیمااجزتںیہنداتی،رھپاہکںیمااجزتںیہنداتی،ںیمااجزتںیہنداتی،اہںارگیلعریضاہللہنعریمییٹیبوکالطؼدے
دے افر ایکن یٹیب ےسایبہ رکےل وت اےس اایتخر ےہ ،ویکہکن افہمط ریض اہللہنع ریمے ہجیلک اک ڑکٹا ےہ وج رباح  اےس یتچنہپ ےہفہ ےھجم
یتچنہپےہ،وجاےساذیاءوہیتےہفہےھجماذیاءوہیتےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انبایبملنکہ،وسمرنبرخمہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرخزامہنںیمرمدفںیکتلقافروعروتںیکرثکتاکایبؿ،اوبومیسےتہکںیہہکآپیلص...

ابب  :اکنحاک ایبؿ
آرخزامہنںیمرمدفںیکتلقافروعروتںیکرثکتاکایبؿ،اوبومیسےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےسرمفیےہہکآرخزامہنںیماکیرمدےکےھچیپاچسیلاچسیل
وعرںیتیگلوہںیگ،ہکاسیکانپہڈوھڈنںییگ،ویکںہکوعرںیتزایدہوہںیگافررمدمکوہںےگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 215

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩زحوضی ،ہظاٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٟح ِوض ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َََ ٢ل ُ َح ِّسثَ ََّ ٥ِ ُٜ٨حسٔی ّثا َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط ٔ٩ِ ٣
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل یُ َح ِّسثُ ٥ِ ُٜبٔطٔ أَ َح ْس َُيِ ٍ ٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٩ِ ٣ٔ ٪َّ ٔ ِ ٢

َا ٔن َّ
و٪
اٟشا ًَةٔ أَ ِ ٪یُ ِز َٓ ٍَ ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟویَِٜثُ ٍَ ا َِ ٟح ِض ُ
َ ُب ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ َو َي٘ ٔ َّ ١اِّ ٟز َجا َُ ٢ویَِٜثُ ٍَ اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َحًَّی یََ ُٜ
َ ١ویَِٜث ُ َ ٍ اٟزَِّ٧ا َویَِٜث ُ َ ٍ ُ ِ
أَ ِ َ
َ ٔ ٟد ِٔ ٤شي َن ا َِ ٣زأَ ّة ا ِِّ َ٘ ٟی ُ ٥ا َِ ٟواح ٔ ُس
صفح نبرمعوحیض،اشہؾ ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع ےناہک ہکںیم مت ےسفہ دحثیایبؿرکاتوہں وج ںیم ےنروسؽاپک
یلص اہلل ہیلع فملس ےس ینس ےہ ،ریمے وسامت ےس وکح  ہی دحثی ایبؿ ںیہن رکے اگ ،ںیم ےن روسؽ اپک یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی
رفامےتوہےئانسہکایقتمیکآھٹالعںیتمہیںیہہکملعاھٹاجےئاگافراہجتلزایدہوہیگافررشابےنیپیکرثکتوہیگ،رمدمک
وہاجںیئےگ،وعرںیتاینتزایدہوہںیگہکاچپساچپسوعروتںاکاکیرسرباہوہاگ۔
رافی  :صفحنبرمعوحیض،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکاپساہنتح رحمؾےکالعفہوکح ہناجےئافرسجوعرتاکاخفدنوموجدہنوہا...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتےکاپساہنتح رحمؾےکالعفہوکح ہناجےئافرسجوعرتاکاخفدنوموجدہنوہاسےکرھگاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 216

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،ابواٟدي ًٍ٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َ
َ
َفأَیِ َت ا َِ ٟح َِ ٤و َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤و ا ِِ ٤َ ٟو ُت
اٟس ُخو ًََ ٢ل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢یَّا َُ ٥ِ ٛو ُّ
ئ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ ِن َؼارٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أ َ َ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،سیدی نب ایب بیبح ،اوبا،ریخ ،ہبقع نب اعرم ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وعروتں ےک رھگ
م
(اہنتح ںیم)اجےن ےسرپزیہرکف،اکیااصنری صخشےناہکہکدویرےک نلغقآپاکایکمکحےہ،آپےنرفامایدویروتومتےہ
(ینعاسےسزایدہانچباچےئہ)۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینبایببیبح،اوبا،ریخ،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتےکاپساہنتح رحمؾےکالعفہوکح ہناجےئافرسجوعرتاکاخفدنوموجدہنوہاسےکرھگاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩زی٨ار ،ابوٌ٣بس ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ٌِ ٣ب ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ِ َج ِت َحا َّج ّة َو ِاٛتُت ِٔب ُت فٔی َُزِ َوة ٔ ََ ٛذا
ََل َی ِدَ ُ٠و ََّ ٪ر ُج ْ ١بٔا َِ ٣زأَة ٕ ِ ٔ ََّل َ ٍَ ٣ذٔی ََ ِ ٣
َحَ َ٘ َٓ ٕ ٦اَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا َِ ٣زأَت ٔی َ َ

َو ََ ٛذا َٗا َِ ٢ار ٔج ٍِ َٓ ُح َّخ َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَت َٔک

یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ،رمعف نب دانیر ،اوبدبعم ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وکح 
صخش ریغ وعرت ےک اسھت اہنتح  ہن رکے ،اکی صخش ڑھکا وہ رک وبال ریمی ویبی جح رکےن اجریہ ےہ افر ریما انؾ الفں الفں ڑلاح 

ںیماھکلاجاکچےہ،آپےنرفامایفا سالچاجافراینپویبیےکاسھتجحرک۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اوبدبعم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکہیاجزئےہہکولوگںیکوموجدیگںیمیسکوعرتےسدحیلعیگںیموگتفگرکے...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ایکہیاجزئےہہکولوگںیکوموجدیگںیمیسکوعرتےسدحیلعیگںیموگتفگرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 218

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہ ،ہظا ،٦حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢جائ َ ِت
ض ِلٔ َ َّی
ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠د ََل ب ٔ َضا َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ ََِٔ َّ٩َُّٜ٧لَ َح ُّب ا٨َّ ٟا ٔ
دمحم نب اشبر ،دنغر ،ہبعش ،اشہؾ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ااصنری
وعرت روسؽ ا ہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آح  ،آپ ےن اس ےس دحیلعیگ ںیم اہکمت ولگ ےھجم دفرسے بس ولوگں ےس زایدہ
وبحمبوہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،اشہؾ،رضحتاسنریضاہللہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںاکسیھبدبےنلفاےلرمدفںاکوخانیتےکاپسآودفر تیکنام تعاکایبؿ...

ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںاکسیھبدبےنلفاےلرمدفںاکوخانیتےکاپسآودفر تیکنام تعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 219

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،زی٨ب ب٨ت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

اَ ٨ِ ٔ ً ٪س َصا َوفٔی ا ِٟب َ ِیتٔ َُ ٣د َّْ ٨ث َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٤ُ ٟد َُّ ٨ث َٔلَخٔی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أ ُ ََّ ٣ی َة ِ ٔ َِ َٓ ٪تحَ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اہللُ َلَّ ٥ِ ُٜ
 ١بٔأ َ ِربَ ٍٕ َوتُ ِسبٔزُ ب ٔ َث َ٤ا َٕ٘ َٓ ٪ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل
اٟلائ َٕٔ ُ َّسا أَزُ َُّ ٟ
ک ًَل َی ب ٔ ِ٨تٔ ُ َِی ََل ََٓ ٪إَٔ َّ ٧ضا ُت ِ٘ب ٔ ُ

َی ِس ُخَ َّ٩َ٠ص َذا ًََِ ٠یَّ٩ُٜ

نامثؿنبایبہبیش،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،زبنیتنباؾہملسریضاہللاہنعےسرفاتیرکیتںیہہکریمےرھگںیماکیڑجیہہاھتبج
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسریمےرھگںیموموجدےھتاسےناؾہملسےکاھبح دبعاہللنبایبادیمےساہکارگلکاہللاطفئوکحتف
رکدےوتںیمےھجتدرتخالیغؿوکداھکؤںاگفہاینتومیٹےہہکبجاسےنمآیتےہوتاےکسٹیپںیماچرںیٹبڑپاجیتںیہافربجھٹیپ
ومڑرک اجیت ےہ وتآھٹ ولسںیٹ داھکح  دیتی ںیہ ،ہی نس رکآپ ےن رفامای اے ویبوی! ہی( ثن(ڑجیہے) اہمترے اپس آ ہدہ ہنآےن
اپںیئ۔
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،زبنیتنباؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنتففاسفدہنوہےنیکوصرتںیمویشبحںاکانچفریغہدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ہنتففاسفدہنوہےنیکوصرتںیمویشبحںاکانچفریغہدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 220

ًیسی ،اوزاعی ،زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ح٨للیٰ ،

ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی ًَ َِٔ ً ٩یسی ًَ ِ ٩اَلِ َ ِو َزاع ِّی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
و ٪أََ٧ا َّأًٟی أَ ِسأ َ ُ٦
و ٪فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َحًَّی أَ َُ ٛ
َرأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِشتُ ٍُنٔی بٔز ٔ َزائٔطٔ َوأََ٧ا أَُ ِ ٧وزُ ِلٔ َی ا َِ ٟح َبظَ ٔة یٌََِ ٠بُ َ
يؼ ٔة ًَل َی َّ
َٓا ِٗ ُس ُروا َٗ ِس َر ا َِ ٟحارٔ َی ٔة ا َِ ٟحسٔی َث ٔة ِّ
اٟش ِّ ٩ا ِٔ َ ٟ
اِ ٠ٟضو ٔ
َح َ
ااحسؼنباربامیہ،یلطنحٰ،یسیع،افزایع ،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےھجماینپ
اچدر ںیم اپھچےئ وہےئ ےھت افر ںیم ویشبحں وک دھکی ریہ یھت وج لیھک رےہ ےھت ،بج ںیم کھت اجیت وت آپ ےھجم اٹہےتیل ،اس ابت
ےسابمتادنازہرکولہکاکینسمکڑلیکوکلیھکوکددےنھکیاکانتکوشؼوہاتےہافر ینتدریکتفہدیتھکیرےہیگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،یلطنحٰ،یسیع،افزایع،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںاکاینپاحتجوپریرکےنےکےئلابرہےنلکناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعروتںاکاینپاحتجوپریرکےنےکےئلابرہےنلکناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 221

راوی َ :فوہ ب ٩ابی ِ٣زاءً ،لی ب٣ ٩شہز ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ِ َج ِت َس ِو َزةُ ب ٔ ُِ ٨ت َز َِ ٌَ ٣ة
َح َّسثَ َ٨ا َ َِف َوةُ بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ِِ ٤َ ٟزا ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ َ
َّ
َّ
ک
َک ِت ذََ ٔ ٟ
َف َج ٌَ ِت ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َفآ َصا ًُ َ٤زُ ٓ ٌََ َزٓ ََضا َٓ َ٘ا َٔ َّ ٧ِٔ ٢ک َواہللٔ یَا َس ِو َزةُ َ٣ا َت ِد َٔي ِ َن ًَ َِ ٠ي َ٨ا َ َ
َِ ٟی َّل َ َ

َ
َّ
ْخ ِج ََ ٔ ٟ ٩ح َوائ ٔحَّٔ٩ُٜ
َفٓ ٔ ٍَ ًَ ُِ ٨ط َوص َُو َي ُ٘و ُِ َٗ ٢س أَذ ٔ َ ٪اہللُ َل َّ٩ُٜأَ َِ ٪ت ِ ُ
َُ ٟط َوص َُو فٔی ُح ِح َزت ٔی یَ َت ٌَشی َوِ ٔ َّ ٪فٔی َیسٔظ ِٔ ٌََ ٟزّٗا َٓأِ٧زَ َ ٢اہللُ ًََِ ٠یطٔ َ ُ
رففہنب ایبرغماء،یلعنب رہسم،اشہؾ،رعفہ،رضحت اعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہک وسدہتنبزہعمریضاہللاہنعراتوکیسکاکؾ
ےک ےئل ابرہ یلکن ںیھت ،رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن دھکی رک اںیہن اچہپؿ ایل افر اہک دخبا! اے وسدہ مت مہ ےس پھچ ںیہن یتکس،
رضحت وسدہ ےن آرک آپ یلص اہللہیلع فملس ےس ذرک ایک،اس فتق آپ ریمے رھگ ںیم اشؾ اک اھکان انتفؽ رفام رےہ ےھت ،آپ ےک
اہھت ںیم ڈہی یھت ہک اےنت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ فیح ارتان رشفع وہح  (فہ تیفیک) بج آپ ےسدفر وہح  وت آپ یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفامایاےوعروت!ںیہمتا ےنرضفریاکومںےکےئلابرہےنلکنیکااجزتدےدییئگ۔
رافی  :رففہنبایبرغماء،یلعنبرہسم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمفریغہاجےنےکےئلویبیاکا ےنوشرہےسااجزتبلطرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
دجسمفریغہاجےنےکےئلویبیاکا ےنوشرہےسااجزتبلطرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 222

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪زہزی ،سا ،٥ٟسا٥ٟ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا
اس َتأ ِ َذِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَةُ أَ َح ٔس ُِ ٥ِ ٛلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ٓ َََل یَ َِ ٌِ ٨َ ٤ضا
ِ
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،اسمل ،اسملےکفادلےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکبجمتںیمےسیسکیکویبی
دجسمںیماجےنےکےئلمتےسااجزتبلطرکےوتمتعنمہنرکف۔

رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،اسمل،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضیعرہتشدارفںیکرطػدےنھکیافراؿےکاپساجےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
راضیعرہتشدارفںیکرطػدےنھکیافراؿےکاپساجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 223

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َجا َئ ًَ ِّیم
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَةٔ َٓا ِس َتأِذ ًَََ ٪ل َ َّی َٓأَبَ ِی ُت أَ ِ ٪آذ َََٟ ٪طُ َحًَّی أَ ِسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ک َٓ َ٘ا َُ َّ ٧ِٔ ٢ط ًَ ُّٔ ٤ک َٓأ ِ َذنٔی َٟطُ َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِر َؿ ٌَ ِتىٔی ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َو ٥َِ ٟیُ ِزؿ ٌِٔىٔی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ْض َب ًَ َِ ٠ي َ٨ا
ک َب ٌِ َس أَ ِٔ ُ ٪
َٗ ١اَِ ٟت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َّ ٧ِٔ ٥َ ٠ط ًَ ُّٔ ٤ک ََِٓ ٠یٔ٠خِ ًََِ ٠ی ٔک َٗاَِ ٟت ًَائ ٔظَ ُة َوذََ ٔ ٟ
اَّ ٟز ُج ُ

َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦ا ِٟو ٔ ََل َزة ٔ
ا ِٔ ٟح َح ُ
َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦اٟز ََّؿا ًَ ٔة َ٣ا َی ِ ُ
اب َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َی ِ ُ

دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک اکی رمہبت ریمے راضیع اچچ ریمے
اہیںآےئافرریمےاپسآےنیکااجزتام یگ ،ںیمےن ااجزتںیہندیافر اہکہک بجکتروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفملس ےس ہن
وپھچ ولں یگ (ااجزت ںیہن دے یتکس) آپ یلص اہلل ہیلع فملس بج رشتفی الےئ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی ابت
وپیھچ،رفامایفہاہمترےاچچںیہ،اںیہنادنرالبایلوہات،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکںیمےناہکایروسؽاہلل!ےھجموتوعرت
ےندفدھالپایےہرمدےن ںیہن،آپیلصاہللہیلعفملس ےنرفامایفہوتاہمترےاچچ ںیہ،اںیہناہمترےاپسآےن ںیموکح اضمہقئ
ںیہن ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن اہک ہی رپدہ یک آتی ےک زنفؽ ےک دعب اک فاہعق ےہ ،رضحت اعہشئ اک وقؽ ےہ ہک بسن ےس وج
ولگ جاؾںیہفیہولگدفدھےکرےتشےسیھب جاؾںیہ۔

رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبیوکا ےنوشرہےسیسکریغوعرتیکرعتفیہنرکےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبیوکا ےنوشرہےسیسکریغوعرتیکرعتفیہنرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 224

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابووائً ،١بساہلل ب٣ ٩شٌوز

ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
اَ ا ِِ ٤َ ٟزأَ ُة ا ِ٤َ ٟزِأَ َة َٓت َ َِ ٌَ ٨ت َضا ٟٔزَ ِو ٔج َضا َٛأََّ٧طُ َی ُِ ٨وزُ ِ َِٔ ٟی َضا
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل تُ َب ٔ ُ
دمحم نب وی ف ،ایفسؿ ،وصنمر ،اوبفالئ ،دبعاہلل نب وعسمد ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وکح  وعرت یسک
دفرسیوعرتےسلمرکا ےناخفدنےساسرطحیکرعتفیہنرکےہکےسیجہکاسوعرتوکاظرہادھکیراہےہ۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،وصنمر،اوبفالئ،دبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ویبیوکا ےنوشرہےسیسکریغوعرتیکرعتفیہنرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 225

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ بُ ٩یاث ،حٔؽ ،اً٤ع ،ط٘یً ،ٙبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
یَٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َط٘ ٔ ْ
اَ ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة َٓت َ َِ ٌَ ٨ت َضا ٟٔزَ ِو ٔج َضا َٛأَُ َّ ٧ط َی ُِ ٨وزُ َِِٔ ٟی َضا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ تُ َب ٔ ِ
رمعنبصفحنبایغث،صفح،اشمع،قیقش،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہک
وکح وعرتیسکریغوعرتےسلمرکا ےنوشرہیکاسرطحرعتفیہنرکےہکےسیجہکفہ ملھالھکدھکیراہےہ۔
رافی  :رمعنبصفحنبایغث،صفح،اشمع،قیقش،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکرمداکہیانہکہکآجراتںیماینپبسویبویںےسولمںاگہیم ےناکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
یسکرمداکہیانہکہکآجراتںیماینپبسویبویںےسولمںاگہیم ےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 226

راوی ٣ :ح٤وزً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩كاُض ،كاُض ،حرضت ابوہزیزہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز
َح َّسثَىٔی َِ ٣ح ُ٤و ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
اٟش ََلََ ٦لَكُوََّٓ َّ٩
ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا َّ
ک ُٗ َِ ٪ِ ٔ ِ ١طا َئ اہللُ
 ١فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة بٔٔ٤ائ َ ٔة ا َِ ٣زأَة ٕ َتُ ٔ ٠س ک ُ ُّ ١ا َِ ٣زأَة ُٕ ََُل ّ٣ا يُ َ٘ات ٔ ُ
ٕ ِ ٔ ِن َشا َٕٗ ٪ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َٗا ََ ٪ِ ٔ ِ ٢طا َئ
ََٓ ٥َِ ٠ي ُ٘ َِ ١ؤ َ ٧س َی َٓأَكَ َ
اٖ بٔضَٔ َّ٩وَ ٥َِ ٟتِ ٔ ٠س ُٔ ٨ِ ٣ضََّ ٔ ِ َّ٩ل ا َِ ٣زأَ ْة ن ِٔؼ َ
ا ٪أَ ِرظَی َ ٔ ٟحا َجتٔطٔ
اہللُ َ ٥َِ ٟی ِح َِ ٨ث َوک َ َ

ومحمد،دبعارلزاؼ،رمعم،انب اطؤس،اطؤس ،رضحتاوبرہریہ ےتہکںیہرضحتامیلسؿہیلعامالسؾ ےنرفامای ںیمآج راتاینپ بس

ویبویںےسزافػرکفںاگ،فہبساکیاکیاٹیبدںییگوجاہللےکراہتسںیماہجدرکںیےگ،رفےتشےناہکاؿاشءاہللد ہےئجیلوکسج
فہانہکوھبؽےئگےھت،انچہچن اںوہںےناینپبس ویبویںےستبحصیکرگماؿںیمےس وساےئاکیویبیےک(سج وکآداھہچبدیپا
وہا)یسکےکاہںھچکیھبدیپاہنوہا،وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکارگ امیلسؿہیلعامالسؾاؿاشءاہللد ہےتیلوتاؿیکمسقہن
وٹیتٹافراحتجربآےنیکادیمیھبزایدہوہیت
رافی  :ومحمد،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،اطؤس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےبملرفسےسراتوکا ےنرھگہنآانافررھگفاولںرپتمہتاگلےناکومہعقاہھتآےن...
ابب  :اکنحاکایبؿ
ےبملرفسےسراتوکا ےنرھگہنآانافررھگفاولںرپتمہتاگلےناکومہعقاہھتآےنافراؿیکبیعوجح اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 227

راوی  :آز ،٦طٌبہ٣ ،حارب ب ٩زثار ،حرضت جابز بً ٩بس اہلل

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣حار ُٔب بِ ُ ٩زٔثَارٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ک َ َ
َّ
َّ
ْطوّٗا
ُک ُظ أَ َِ ٪یأتِ َٔی اَّ ٟز ُج ُ
 ١أَصِ َ٠طُ ُ ُ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِ َ
آدؾ ،ہبعش ،احمرب نب داثر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس رات وکرھگ ںیم رفس ےس فا س آانربا
اجےتنےھت۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،احمربنبداثر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
ےبملرفسےسراتوکا ےنرھگہنآانافررھگفاولںرپتمہتاگلےناکومہعقاہھتآےنافراؿیکبیعوجح اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 228

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩اتً ،١بساہللً ،اػ ٥ب ٩سضی ،١طٌيی ،حرضت جابز بً ٩بساہلل

اػ ُ ٥بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََّ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّی أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ٔ
ِط ِ ٚأَصِ َ٠طُ َِ ٟی َّل
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا أَكَا َ ٢أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِِ َِ ٟي َب َة ٓ َََل َی ِ ُ
ش
ھ
ن
دمحمنباقملت،دبعا﵀،اعمصنب ل،یبعش،رضحتاجرب نبدبعا﵀ےسرفاتیرکےت ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےن
رفامایہکبجمتوکرھگوھچڑےاکیودتذگریئگوہوتااچکنراتوکرھگںیمہنآایرکف۔
ش
رافی  :دمحمنباقملت،دبعا﵀،اعمصنب ھنل،یبعش،رضحتاجربنبدبعا﵀
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افالدیکوخاشہاکایبؿ...
ابب  :اکنحاکایبؿ
افالدیکوخاشہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :شسز ،ہظی ،٥سیار ،طٌيی ،جابز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز ًَ ِ ٩صُظَ ِی َٕ ٩ِ ًَ ٥سیَّا ٕر ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزِ َوة ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا

َٗ َٔ ِ٨َ ٠ا َت ٌَ َّحُِ ٠ت ًَل َی بٌَٔي ٍ ٕ َٗ ُل ٕ
وٖ َٓ َٔ ٠ح َ٘ىٔی َراْ ٔ ٛب َٔ ٩ِ ٣خ ِ٠ف ٔی َٓا َِ ٟتٔ َُّت َٓإٔذَا أََ٧ا ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا

ک ُُِٗ ٠ت ِنِّٔی َحس ُ
ک
ٔیث ًَ ِض ٕس بٔ ٌُزِ ٕ
ُکا َتزَ َّو ِج َت أَ ِ ٦ثَ ِّي ّبا ُُِٗ ٠ت بَ ِ ١ثَ ِّي ّبا َٗا َََ ٓ ٢ض ََّل َجارٔیَ ّة تُ ََلًٔبُ َضا َوتُ ََلًٔبُ َ
ي ٌُِحَٔ ُ٠
ض َٗا ََٓ ٢ب ٔ ِ ّ
َّ
ائ ٟٔکَی َت َِ ٤ت ٔظ َم َّ
ٔيب ُة
اٟظ ٌٔ َث ُة َو َت ِش َتحٔ َّس ا َِ ِ٤ُ ٟ
َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا َذ َصب ِ َ٨ا ِ ٨َ ٔ ٟس ُخ ََ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ ِ٣ضُٔ٠وا َحًی َت ِس ُخُ٠وا َِ ٟی َّل أَ ِی ً ٔظَ ّ ِ
َٗا ََ ٢و َح َّسثَىٔی اِّ ٟث َ٘ ُة أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢فٔی َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ا ِل َِ ٜی َص ا ِل َِ ٜی َص یَا َجابٔزُ َي ٌِىٔی ا َِ ٟوََ ٟس

دسمد،میشہ،ایسر،یبعش،اجربےتہکںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتاکیگنجںیمرشکیوہا،بجمہفا سوہےئ
وت ںیم اکی تسس راتفر افٹن رپ دلج دلج ےنلچ یک وکشش رکےن اگل ،اکی وسار ریمے ےھچیپ ےس آرک ےھجم الم ،ںیم ےن داھکی وت فہ
آرضحنت یلص اہللہیلعفملس ےھت،آپ ےن وپاھچ اینت دلجی ویکں رک راہ ےہ ،ںیم ےن اہکہک ریمی یئن یئن اشدی وہح  ےہ ،آپ ےن
رفام ای ونکاری ےس ای ویبہ ےس؟ ںیم ےن اہک ویبہ ےس ،آپ ےن رفامای ونکاری ےس ویکں ںیہن یک ہک فہ ھجت ےس یتلیھک افر وت اس ےس اتلیھک،
بج مہودہنی ےچنہپ افررھگ ںیم دالخ وہان اچاہ وتآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفامای ااظتنررکف ،اہیںکتہک اشعء اک فتق آاجےئ ،وت رھگ
ںیمدالخوہاناتہک(وعرت)ا ےنرپاگہابولںںیمیھگنکرکےلافرزریانػابولںوکاصػرکےل،رافیاکایبؿےہہکھجمےس
اکیہقثآد یےناسدحثیںیمایبؿایک،آپےنرفامایاےاجرب!سیکسیکینعےچبیکوخاشہرک۔
رافی  :دسمد،میشہ،ایسر،یبعش،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحاکایبؿ
افالدیکوخاشہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب ٩وٟیس٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،سیار ،طٌيی ،جابزبً ٩بس اہلل

َف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سیَّارٕ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ًَ ُِ ٨ض٤ا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥٠ا َِٔ ٢ذَا َز َخَِ ٠ت َِ ٟی َّل ٓ َََل َت ِس ُخ ًَِ ١ل َی أَصَِّ َ ٔ ٠
ٔيب ُة َو َت َِ ٤ت ٔظ َم
ک َحًی َت ِش َت ٔح َّس ا َِ ِ٤ُ ٟ
َ
َ
َّ
ک بٔا ِل َِ ٜی ٔص ا ِل َِ ٜی ٔص َتا َب ٌَ ُط ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ ٩وصِبٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ٩
اٟظ ٌٔ َث ُة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٠ٌََ ٓ ٥َ ٠ی َ

أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِل َِ ٜی ٔص
دمحم نبفدیل ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،ایسر ،یبعش ،اجربنب دبعاہلل ےتہک ںیہہک یبن یلص اہللہیلعفملس ےن رفامای بج وت رات وک آےئ وت ا ےن
رھگ ںیم (وفرا) دالخ ہن وہاج اہیں کت ہک وعرت ا ےن ادناؾ اہنین وک اصػ رکےل افر ا ےن رپادنگہ ابولں ںیم یھگنک رکےل افر یبن
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےہ ہک وت افالد یک وخاشہ رک دبعاہلل نب فبہ ےن وباہطس رضحت اجرب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اےکس
اتمعدحثیسیکےکقلعتمرفاتییک۔
رافی  :دمحمنبفدیل،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایسر،یبعش،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتادناؾاہنینےکابولںوکاصػرکےلافریھگنکرکےل...
ابب  :اکنحاکایبؿ
وعرتادناؾاہنینےکابولںوکاصػرکےلافریھگنکرکےل

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ہظی ،٥سیار ،طٌيی ،جابز بً ٩بس اہلل

َّار ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ
وب بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َسی ْ
َح َّسثَٔ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

َقی ّبا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َت ٌَ َّحُِ ٠ت ًَل َی َبٌٔي ٍ ٕلٔی َٗ ُل ٕ
وٖ َٓ َٔ ٠ح َ٘ىٔی َراْ ٔ ٛب َٔ ٩ِ ٣خ ِ٠ف ٔی َٓ ََ ٨د َص
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزِ َوة ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َٔ ِ٨َ ٠ا ُ٨َّ ٛا َ ٔ
ئ ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ َٔٓ ١ا َِ ٟتٔ َُّت َٓإٔذَا أََ٧ا ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َبٌٔي ٍ ٔی بٔ ٌَ َ٨زَة ٕ کَاِ َ ٧ت ٌََ ٣طُ ٓ ََش َار َبٌٔي ٍ ٔی َٛأ َ ِح َش ٔ٣َ ٩ا أََ ِ ٧ت َرا ٕ

َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی َحس ُ
ُکا أَ ِ ٦ثَ ِّي ّبا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت بَ ِ ١ثَ ِّي ّبا َٗا َ٢
ٔیث ًَ ِض ٕس بٔ ٌُ ِز ٕ
ض َٗا َ ٢أَ َتزَ َّو ِج َت ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَب ٔ ِ ّ
َّ
ک َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا َذ َصب ِ َ٨ا ِ ٨َ ٔ ٟس ُخ ََ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ ِ٣ضُٔ٠وا َحًَّی َت ِس ُخُ٠وا َِ ٟی َّل أَ ِی ً ٔظَ ّ
ائ ٟٔک َِی َت َِ ٤ت ٔظ َم
ُکا تُ ََلًٔبُ َضا َوتُ ََلًٔبُ َ
ٓ ََضَل ب ٔ ِ ّ
َّ
ٔيب ُة
اٟظ ٌٔ َث ُة َو َت ِش َت ٔح َّس ا َِ ِ٤ُ ٟ

وقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،ایسر ،یبعش ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اکی گنج ںیم
رشکیےھتبجمہفا سوہےئافرودہنیےکرقبیےچنہپوتںیما ےنسجتسسراتفرافٹنرپوساراھتاوکسدلجیدلجیاہےنکناگل،
اکی وسار ریمے ےھچیپ ےس آرک ےھجم الم افر ا ےن اکی زینے ےس وج اس ےک اپس اھت ریمے افٹن وک وھٹاکن اگلای ،وت ریما افٹن اس
رطحےنلچاگلسجرطحاےھچےسااھچافٹنےلچ ،ںیمےن ڑمرکداھکیوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےھت،ںیمےناہک ایروسؽاہلل!
ںیمےنیئناشدییکےہ،آپےنرفامایایکوتےناشدییکےہ؟ںیمےناہکیجاہں،آپےنرفامایونکاریےہایویبہ،ںیمےناہکویبہ
ےہ،آپ ےنرفامایونکاریےسویکںاشدیہنیکہکوتاسےساتلیھکافرفہھجتےس یتلیھک،بجمہودہنیےچنہپافر ا ےنرھگوکاجاناچاہ وت
آپےنرفامایرہھٹاجفاہیںکتہکمتراتوکینعاشعءےکفتقرھگںیمدالخوہ،اتہکوعرترپادنگہابولںںیمیھگنکرکےلافر
ادناؾاہنینےکابولںوکاصػرکےل۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،ایسر،یبعش،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکوعرںیتاینپزتنیا ےنوشرہفںےکوسایسکےکاسےنماظرہہنرکںی،مل...
ابب  :اکنحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکوعرںیتاینپزتنیا ےنوشرہفںےکوسایسکےکاسےنماظرہہنرکںی،ملتػہسزفایلعوعراۃااسنلءکت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 232

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪ابوحاز٦

اض بٔأ َ ِّی َط ِی ٕئ زُوو ٔ َی ُج ِز ُح َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٕ اُ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازَٔٗ ٕ ٦ا َ ٢ا ِخ َتَ ٠
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس ٓ ََشأَُٟوا َس ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َّ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
آِ َ ٩ِ ٣بَق ٔ َی ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
أ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪
اٟشأًس َّٔی َوک َ َ
َّ ١
ض أَ َح ْس أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔطٔ ٔ٣ىِّی کَاِ َ ٧ت َٓاك َُٔ ٤ة ًََِ ٠ی َضا َّ
اٟس ََ ٩ِ ًَ ٦و ِجضٔطٔ
اٟش ََلَ ٦ت ِِ ٔش ُ
َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ٢و َ٣ا بَق ٔ َی ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ئ ًَل َی تُزِ ٔسطٔ َٓأُخ َٔذ َح ٔؼي ْ ٍ ٓ ُ ِّ
َو ًَل ٔ ٌّی َیأتِ ٔی بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
ََح َُ َٓ ٚحش َٔی بٔطٔ ُجزِحُطُ

ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ ،اوباحزؾ ےتہک ںیہ ہک ولوگں ںیم االتخػ وہایگ ہک ادح ےک دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زمخ اک العج سک زیچ
ےسایکایگ،ولوگںےنلہسنبدعساسدعیےسوجودہنیںیمآرخیاحصیب  چےئگےھت،اسےکقلعتموپاھچ،وتاںوہںےناہکہکھجم
ےس زایدہ اس اک اجےنن فاال اب وکح  ںیہن راہ ،رضحت افہمط ریض اہلل اہنع آپ ےک رہچے ےس وخؿ دوھ ریہ ںیھت افر رضحت یلع
ریضاہللہنعاینپڈاھؽںیماپینالرکڈاؽرےہےھت،اکیاٹچح الرکالجح یئگافراسےسآپاکزمخرھبایگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،اوباحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مک
آتیفاذلنیملینٹلغواامکحل ن میکریسفت...
ابب  :اکنحاکایبؿ
مک
آتیفاذلنیملینٹلغواامکحل ن میکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل  ،سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤بً ٩ابص ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ًَٔ ٩اب ٔ ٕص َسُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ٔیس أَ ِؿ ّهی أَ ِو ٓ ِ ِّٔطا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥وَِ ٟو ََل َ٣کَانٔی ٔ٨ِ ٣طُ َ٣ا
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َسأ َ َٟطُ َر ُج َْ ١طض ٔ ِس َت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٌٟ
َک أَذَاّ٧ا َو ََل ِ ٔ َٗا َّ ٣ة ث ُ َّ ٥أَتَی
ِ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی ث ُ ََّ ٥خ َل َب َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َطض ٔ ِستُ ُط َي ٌِىٔی ٔٔ ٩ِ ٣ػ َِزٔظ ٔ َٗا ََ َ ٢
َّ
َ
یِ ٩لٔ َی آذَأ٧ضَٔ َّ٩وحُُ٠وٗٔضَٔ َّ٩ی ِسٓ ٌَِ َِ ٩لٔ َی ب ٔ ََل ٕ ٢ث ُ َِّ ٥ار َت َٔ ٍَ ص َُو
َفأَیِ ُت ُضَ َّ٩ی ِضو ٔ َ
اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٓ ََو ًَوَ ُضَ َّ٩وذ َ
ََکصَُ َّ٩وأ ََ ٣زصُ َّ٩بٔاٟؼَّ َس َٗ ٔة َ َ
َوب ٔ ََل ِْ ٢لٔ َی بَ ِيتٔطٔ
ادمح نب دمحم ،دبعاہلل ،ایفسؿ،دبعارلنمح نب اعسب انبابعس ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک اکیصخش ےن وپاھچ ہک ایک آپ یبن یلص اہلل
ہیلعفملسےکاسھتدیعارطفلایدیعاالٰیحضےکدؿامجتعںیمرشکیوہےئںیہ،اںوہںےناہکاہں!ارگےھجمرقاتباکرمہبتاحلص
ہنوہاتوتاینپمکینسیکفہج ےسآپوکںیہندھکیاتکساھت،آپ یلصاہللہیلعفملسابرہرشتفیالےئ،امنزڑپیھ ،رھپہبطخانسای،اذاؿ

فااقتم اک ذترکہ ںیہن ایک ،رھپ وعروتں ےک اپس رشتفی الےئ ،اںیہن تحیصن یک ،آرخت یک اید دالح  افر دصہق اک مکح دای ،ںیم ےن
وعروتںوکداھکیہکفہا ےناکونںافرےلگیکرطػاہھتےلاجرکالبؽریضاہللہنعیکرطػا ےنزویراتیتکنیھپاجںیتںیھت ،رھپ
آپافرالبؽرھگیکرطػرفاہنوہےئگ۔
رافی  :ادمحنبدمحم،دبعاہلل،ایفسؿ،دبعارلنمحنباعسبانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکآد یاکا ےناسیھتےسانہکہکایکمتےنآجراتزافػایکافراینپیٹیبیکوکھک...
ابب  :اکنحاکایبؿ
یسکآد یاکا ےناسیھتےسانہکہکایکمتےنآجراتزافػایکافراینپیٹیبیکوکھکرپہصغےکفتقھچکوھبچےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟکً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسٗ ،٥اس ،٥حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ًَا َت َبىٔی أَبُو بَ ُِکٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َح ٔک ِ ٔ ََّل َ٣کَا َُ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َرأِ ُس ُط ًَل َی
اِصت ٔی ٓ َََل َی ٌُِ ٨َ ٤ىٔی ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت َ ُّ
َو َج ٌَ ََ ١ی ِل ٌُُ٨ىٔی ب ٔ َی ٔسظ ٔ فٔی َخ ٔ َ
َٓد ٔ ٔذی
دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،دبعارلنمح نب اقمس ،اقمس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ھجم رپ اوبرکب (ریمے فادل) ہصغ
وہےئ افر اانپ اہھت ریمی وکھک ںیم وھبچےن ےگل ،ںیم رصػ اس فہج ےس لہ ںیہن یتکس یھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وموجد
ےھت،اساحؽںیمہکآپاکرسشابرکریمیراؿرپاھت۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽاےیبنبجمتاینپویبویںوکالطؼدانیاچوہوتاسفتقدفہکاس...
ابب  :الطؼاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽاےیبنبجمتاینپویبویںوکالطؼدانیاچوہوتاسفتقدفہکاسیکدعتاکفتقرشفعوہافردعتوکامشررکف،ا جخضنناےکینعمںیہمہےنایدایکافرامشر
ایکافرتنسےکاطمقبالطؼہیےہہکاےسیرہطںیماسوکالطؼدےہکسجںیمتبحصہنیکوہافردفوگاہرقمررکے

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :اس٤اًی ١بً ٩بساہلل ٣ ،اٟک٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز

ک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أََّ ٧طُ كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
ک
اب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
َحائ ْٔف ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ک
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠زِ ُظ َٓ ِ٠ي ُ َ ٍا ٔج ٌِ َضا ث ُ َُّ ٔ ٟ ٥ی ِٔ ٤شَ ِٜضا َحًَّی َت ِل ُض َز ث ُ ََّ ٥ت ٔح َ
یف ث ُ ََّ ٥ت ِل ُض َز ث ُ ََّ ٪ِ ٔ ِ ٥طا َئ أَ َِ ٣ش َ
ِک ا َِّٔ ٌٟسةُ َّأًٟی أَ ََ ٣ز اہللُ أَ ِ ٪تُ َل َََّ ٟ َٙ ٠ضا اَ ٨ِّ ٟشا ُئ
َب ٌِ ُس َوِ ٔ َِ ٪طا َئ كَ َِّ َٗ َٙ ٠ب َ ١أَ ِ ٪یَ ََّ ٤ص َٓتَٔ ٠
اامسلیعنبدبعاہلل،امکل،انعف،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکاںوہںےناینپویبیوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکزامہنںیم
احبتلضیحالطؼدےدی ،رضح ترمعریضاہللہنعےن یبنیلصاہللہیلعفملس ےساس ےکقلعتمدرای ت ایکوتآپ ےنرفامایہک
اسوکروجعرکےناکمکحدف،رھپفہاسوکرفےکرےھک،اہیںکتہکاپکوہاجےئ،رھپضیحآےئرھپاپکوہاجےئرھپارگاچےہوت
اسےکدعبا ےناپسرےنہدےافرارگاچےہوتتبحصرکےنےسےلہپالطؼدے،یہیفہدعتےہ،سجےکےئلوعروتںوکالطؼ
دےاجےناکمکحاہللاعت یےندایےہ۔
رافی  :اامسلیعنبدبعاہلل،امکل،انعف،دبعاہللنبرمع

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

ارگضیحفا یوعرتوکالطؼدیاجےئوتہیالطؼامشروہیگ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
ارگضیحفا یوعرتوکالطؼدیاجےئوتہیالطؼامشروہیگ
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راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہ ،ا٧ص ب ٩سي ٍی ،٩اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

یَٗ ٩ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ك َ َّ َٙ ٠ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َک ًُ َ٤زُ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َٟٔ ٢ي ُ َ ٍا ٔج ٌِ َضا ُُِٗ ٠ت تُ ِح َت َش ُب َٗا َِ ٤ََ ٓ ٢ط َو ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ
َحائ ْٔف ٓ ََذ َ َ
اس َت ِح ََ َٙ ٤ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َِ ٣ُ ٢ز ُظ َٓ ِ٠ي ُ َ ٍا ٔج ٌِ َضا ُُِٗ ٠ت تُ ِح َت َش ُب َٗا َ ٢أَ َرأَیِ َت ِ ٔ َِ ًَ ٪حزَ َو ِ

وب ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َُ ٢ح ٔش َب ِت ًَل َ َّی ب ٔ َت ِلٔ٠ی َ٘ ٕة
َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ

امیلسؿنب جب،ہبعش،اسننبریسنی،انبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکاںوہںےناینپویبیوکاحتلضیحںیمالطؼدےدی،
رضحترمعریضاہللہنع ےن یبنیلصاہللہیلعفملساکذترکہ ایک،آپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفامایفہاینپویبی ےسروجعرکےل ،ںیم
ےناہکایکفہالطؼ امشروہیگ؟آپےنرفامایویکںںیہن،افراتقدہےنوباہطسویسن،انبریبج،انبرمعریضاہللہنعرفاتییک ،آپ
ےنرفامایہکاسوکاسےسروجعاکمکحدف،ںیمےناہکفہالطؼامشریکاجےئیگ ،آپےنرفامایارگوکح صخشاعزجوہافراقمحوہایگ
وہ (وت ایک الطؼ ہن وہیگ) افر اوبرمعم ،دبعاولارث ،اویب ،دیعس نب ریبج ،انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ھجم رپ اکی الطؼ امشر یک
یئگ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،اسننبریسنی،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجالطؼدےافرایکہیرضفریےہہکرمداینپویبییکرطػالطؼدےتی...
ابب  :الطؼاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجالطؼدےافرایکہیرضفریےہہکرمداینپویبییکرطػالطؼدےتیفتقوتمہجہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 237

راوی  :ح٤یسی ،وٟیس ،اوزاعی ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن زہزی

َ
اس َت ٌَاذ َِت
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َٗا ََ ٢سأ ُِ ٟت اٟزُّصِز ٔ َّی أَ ُّی أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
رع َوةُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪ابِ ََ ٨ة ا َِ ٟح ِو ٔ٤َّ َٟ ٪ا أ ُ ِزخَِٔ ٠ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
ک َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َِ َ٘ ٟس ًُ ِذ ٔ
ت بٔ ٌَو ٕٔی ٥ا َِ ٟحقٔی بٔأَصِٔ ٔ ٠ک َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ َر َوا ُظ َححَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔی َٔ٨٣ی ٍٕ
َو َزَ٧ا َٔ ٨ِ ٣ضا َٗاَِ ٟت أًَُوذُ بٔاہللٔ َٔ ٨ِ ٣
رع َو َة أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ َِّ ُ ٪

دیمحی،فدیل،افزایعےتہک ںیہہکںیم ےنزرہیےسوپاھچہکیبن یلصاہللہیلعفملس یکوکیسنویبیےنآپ ےسانپہ ام یگیھت،اںوہں
ےن اہک ہک ھجم ےس رعفہ ےن ،اںوہں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس لقن ایک ےہ ہک وجؿ یک یٹیب بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےکاپسالح یئگافرآپاسےکرقبیےچنہپوتاس ےناہکںیمھجتےساہللیکانپہامیتگنوہں،آپےناسےسرفامایوتےنتہب
ڑبیانپہام یگےہاس ےئلوت ا ےنرہتشدارفں ںیمیلچ اج ،اامؾاخبریےناہکہکاسوک اجحجنبایبعینم ےنا ےنداداےس،اںوہں ےن
زرہیےس،زرہیےنرعفہےس،رعفہےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیایک۔
رافی  :دیمحی،فدیل،افزایعےتہکںیہہکںیمےنزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجالطؼدےافرایکہیرضفریےہہکرمداینپویبییکرطػالطؼدےتیفتقوتمہجہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 238

راوی  :ابونٌیً ،٥بساٟزح ٩٤بُ ٩شی ،١ح٤زہ ب ٩ابی اسیس ،ابواسیس

ِ ِج َ٨ا ٍََ ٣
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ َُ ٩ش ٕ
یَ ٩ِ ًَ ١ح ِ٤زَ َة بِ ٔ ٩أَبٔی أ ُ َس ِی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َس ِی ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٢
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا ِلٔ َی َحائ ٕٔم يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َّ
اٟظ ِو ُن َحًَّی اَ ِ ٧ت َض ِي َ٨ا ِلٔ َی َحائ َٔلي ِ ٔن َٓ َحَِ ٠ش َ٨ا بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َٓ َ٘ا َ٢
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِجُ ٔ ٠شوا صَا صُ َ٨ا َو َز َخ ََ ١و َٗ ِس أتُ َٔی بٔا َِ ٟح ِوَّ ٔ ٧ی ٔة َٓأُِ٧زَِٔ ٟت فٔی بَ ِی ٕت فٔی ِ َ ٧د ٕ ١فٔی بَ ِیتٔ أ ُ َِ ٣ی ََ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ

َاح ٔی ََ ١و ََ ٌَ ٣ضا َزا َیت َُضا َحا ٔؿ َْ ٨ة ََ ٟضا َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢صَ ٔيی َنٔ َِش ٔک لٔی
ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ َ ٩
ک َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س
٠شو َٗةٔ َٗا ََٓ ٢أَص َِوی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َي َـ ٍُ یَ َس ُظ ًََِ ٠ی َضا َ ٔ ٟت ِشَ٘ َٓ ٩َ ُٜاَِ ٟت أًَُوذُ بٔاہللٔ َٔ ٨ِ ٣
َٗاَِ ٟت َو َص َِ ١ت َض ُب ا ُِ َٜٔ٠٤َ ٟة َنٔ َِش َضا ُّ ٔ ٟ

ًُ ِذ ٔ
ِ َد ًَ َِ ٠ي َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَبَا أ ُ َس ِی ٕس ِاُ ٛش َضا َرازٔٗ ٔ َّي َتي ِ ٔن َوأَ ِٔ ٟح ِ٘ َضا بٔأَصَِ ٔ ٠ضا َو َٗا َ ٢ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس
ت ب ٔ ٌََ ٤اذ ٕ ث ُ ََّ َ ٥
ض بِ َٔ ٩س ِض ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ َوأَبٔی أ ُ َس ِی ٕس َٗ َاَل َتزَ َّو َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ َِ ٣ی ََ ٤ة
اِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤بَّا ٔ
ک َٓأ َ ََ ٣ز أَبَا أ ُ َس ِی ٕس أَ ِ ٪یُ َح ِّضزَصَا َویَُ ِٜش َو َصا ثَ ِوبَي ِ ٔن
َاح ٔی َ٤َّ ٠َ َٓ ١ا أ ُ ِزخَِٔ ٠ت ًََِ ٠یطٔ َب َش َم یَ َس ُظ َِِٔ ٟی َضا َٓ َٜأََ َّ ٧ضا َ ٔ
َکصَ ِت ذََ ٔ ٟ
ب ٔ َِ ٨ت َ َ
َرازٔٗ ٔ َّیي ِ ٔن
ع
اوبمیعن،دبعارلنمحنب سنل،زمحہنبایبادیس،اوبادیس ےتہکںیہہکمہیبنیلصاہللہیلعفملسےکاسھتلکنرکاکیابغرپےچنہپ،سج
وکوشط اہکاجاتاھت ،بجمہاسیکدفدویارفں ےکدرایمؿےچنہپوت مہفاہں ھٹیبےئگ،آپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفامایںیہی ےھٹیبروہ،
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ادنر رشتفی ےل ےئگ ،فاہں وجہین الح  یئگ افر ا ہمی تنبامعنؿ نب رشا لی ےک وجھکر ےکرھگ ںیم ااترییئگ
افراسےکاسھتاکیرگناینرکےنفا یداہییھت،بجیبنیلصاہللہیلعفملساسےکرقبیےچنہپوترفامایوتا ےنآپوکریمےوحاہل
رکدے،اسےناہکایکوکح زہشادیا ےنآپوکیسکابزاریےکوحاہلرکیتکسےہ،آپےناانپاہھتڑباھایاتہکاسےکرسرپرھکرک
اےسنیکست دںی،اس ےناہک ںیمھجتےساہللیکانپہاچیتہ وہں،آپےنرفامایوت ےن ایسیذاتیکانپہام یگےہسجیکانپہام یگاجیت
ےہ،رھپآپیلصاہللہیلعفملسامہرےاپسرشتفیالےئافررفامایہکاےاوبادیس!اسوکدفرازیقڑپکےانہپرکاسےکرھگفاولں
ےک اپس اچنہپدے ،نیسح نب فدیل ،اشینوپری ےن دبعارلنمح ،ابعس نب لہس فہ ا ےن فادل افر اوبادیس ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اؿ
دفونں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ہمی تنب رشا لی ےس اکنح ایک ،بج فہ آپ ےک اپس الح  یئگ وت آپ ےن اانپ اہھت
اسیکرطػڑباھای،اسےناندنسپایکوتآپےناوبادیسوکمکحدایہکاےساسامؿایہمرکدےافردفرازیقڑپکےانہپدے۔

ع
رافی  :اوبمیعن،دبعارلنمحنب سنل،زمحہنبایبادیس،اوبادیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجالطؼدےافرایکہیرضفریےہہکرمداینپویبییکرطػالطؼدےتیفتقوتمہجہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 239

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ابزاہی ٥ب ٩ابی اٟوزیزً ،بساٟزح ،٩٤ح٤زہ اپ٨ے واٟس اور ًباض ب ٩سہ١

ض بِ َٔ ٩س ِض ٔ١
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٟوزٔیز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َو ًَ ًَِ ٩بَّا ٔ
بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ب ٔ َض َذا
دبعاہللنبدمحم،اربامیہنبایباولزری،دبعارلنمح،زمحہا ےنفادلافرابعسنبلہسا ےنفادلےساسدحثیوکرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اربامیہنبایباولزری،دبعارلنمح،زمحہا ےنفادلافرابعسنبلہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجالطؼدےافرایکہیرضفریےہہکرمداینپویبییکرطػالطؼدےتیفتقوتمہجہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 240

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢ہ٤ا ٦ب ٩یحٌی ٗ ،تازہ ،ابوَُلب ،یو٧ص ب ٩جبي ٍ

َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا َص َُّ ٤ا ٦بِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ُ َََّل ٕب یُوَُ ٧ص بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔلبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َر ُج ْ١

كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف َٓ َ٘ا ََ ٢ت ٌِز ٔ ُٖ ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ِ ٔ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف َٓأتََی ًُ َ٤زُ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َّ
ک كَ ََلّٗا َٗا َ ٢أَ َرأَیِ َت
ک َٟطُ َٓأ َ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یُ َزا ٔج ٌَ َضا َٓإٔذَا ك َ ُض َز ِت َٓأ َ َرا َز أَ ِ ٪یُ َل َِّ َ٘ ٠ضا َٓ ُِ ٠ی َل َِّ ِ٘ ٠ضا ُٗ ُِ ٠ت ٓ ََض َِّ ًَ ١س ذََ ٔ ٟ
َک ذََ ٔ ٟ
َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
اس َت ِح ََٙ ٤
ِ ٔ َِ ًَ ٪حزَ َو ِ
اجحجنباہنمؽ،امہؾنبییحی  ،اتقدہ،اوبالغب،ویسن نب ریبجےتہک ںیہہک ںیمےنانبرمعریضاہللہنع ےسوپاھچہکاکی صخش ےن
اینپویبیوکضیحیکاحتل ںیمالطؼدےدی(وتاساک ایکمکحےہ؟)اںوہںےن اہک ،وتانب رمعوکاجاتنےہ،انبرمع ےناینپویبیوک
ضیحیکاحتلںیمالطؼدی،رضحترمعریضاہللہنعیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآےئافرآپےسایبؿایک،وتآپےن
اؿ وک مکح دایہک اس ےس روجع رکےل ،بج فہ اپک وہاجےئ افر الطؼ دانی اچےہ وت اےس الطؼدے دے ،ںیم ےن وپاھچ ایکاس وک
الطؼامشرایک،اںوہںےناہکاتبفوتیہسہکارگوکح صخشاعزجافراقمحوہاجےئ(وتاساکایکالعجےہ)۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،امہؾنبییحی،اتقدہ،اوبالغب،ویسننبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشیکدلیلسجےننیتالطوقںوکاجزئاہکےہ،اسےئلہکاہللےنرفامایالطؼد...
ابب  :الطؼاکایبؿ
اسصخشیکدلیلسجےننیتالطوقںوکاجزئاہکےہ،اسےئلہکاہللےنرفامایالطؼدفابرےہ،رھپاقدعےےکاطمقبرفکانیلایایھچرطحوھچڑدانیافراسرمضی
ےکقلعتمسجےن(احبتلرمضاینپویبیوک)الطؼدےدی،انبزریبےناہکہکںیمںیہناتھجمسہکفہدعتذگارےنفا یوعرتاسیکفارثوہیگ،یبعشےناہکہک
فہفارثوہیگ،انبربشہمےنوپاھچہکفہدعتذگراجےنےکدعباکنحرکیتکسےہ،اںوہںےناہکاہں،رھپوپاھچاتبےیئہکارگدفرساوشرہرماجےئ(وتایکوہاگ)یبعشےن
ا ےنوقؽےسروجعرکایل

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،سہ ١ب ٩سٌس ساًسی

اب أَ ََّ ٪س ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس َّٔی أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ًُ ٪ویِّ ٔ٤زا ا ِِ ٌَ ٟح ََلن ٔ َّی
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ

اػ ٔ ٥بِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
ٕ
ٔی اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َیا ًَ ٔ
َجا َئ ِلٔ َی ًَ ٔ
اػ ُ ٥أَ َرأَیِ َت َر ُج َّل َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل أَ َي ِ٘ ُتُ ُ٠ط َٓ َت ِ٘ ُتُ٠وُ َ ٧ط أَ ِِ َٛ ٦ی َ
ک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َٔ ًَ ٢
َ ١س ِ ١لٔی َیا ًَ ٔ
اػ ْ ٩ِ ًَ ٥ذََ ٔ ٟ
اػ ُ ٩ِ ًَ ٥ذََ ٔ ٟ
َئ ٌَِ ُ

اػ ٕ٣َ ٥ا َسَ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َُک َظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤َ ٟشائ ٔ ََ ١و ًَابَ َضا َحًَّی َٛبُ ٍَ ًَل َی ًَ ٔ
َو َس َّٔ َ ٓ ٥َ ٠
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
اػ ِْ ٥لٔ َی أَصِٔ٠طٔ َجا َئ ًُ َویِْ ٔ٤ز َٓ َ٘ا ََ ٢یا ًَ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َر َج ٍَ ًَ ٔ
اػ ُ٣َ ٥اذَا َٗا ََ َٟ ٢
َک َظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟشأ َ ََ ٟة َّأًٟی َسأ َ ُِ ٟتطُ ًَ َِ ٨ضا َٗا ََ ًُ ٢ویِْ ٔ٤ز َواہللٔ ََل أََ ِ ٧تهٔی
ًَ ٔ
اػ َْ ٥َِ ٟ ٥تأِتٔىٔی ب ٔ َديِ ٍ ٕ َٗ ِس َ ٔ
ض َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت َر ُج َّل
َحًَّی أَ ِسأ َ َُ ٟط ًَ َِ ٨ضا َٓأَٗ َِب ََ ًُ ١ویِْ ٔ٤ز َحًَّی أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِس َم ا٨َّ ٟا ٔ
ٔیک َوفٔی
َ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أَِ ٧زَ َ ٢اہللُ ٓ َ
ٕ َئ ٌَِ ُ
َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل أَ َي ِ٘ ُت ُُ ٠ط َٓ َت ِ٘ ُت ُ٠وُ َ ٧ط أَ ِِ َٛ ٦ی َ
َػاحٔبَت َٔک َٓاذِصَ ِب َٓأ ِ ٔ
َفَُا َٗا َ٢
ض ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا ََ
ت ب ٔ َضا َٗا ََ ٢س ِض َْ َٓ ١ت ََل ًَ َ٨ا َوأََ٧ا َ ٍَ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ًُ َویِْ ٔ٤ز ََ ٛذبِ ُت ًََِ ٠ی َضا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ ِ ٪أَ َِ ٣شِٜت َُضا ٓ ََل ََّ َ٘ ٠ضا ثَ ََلثّا َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَأ ِ َُ ٣ز ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ابِ ُ٩
ِک ُس ََّ ٨ة ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن
ٔط َض ٕ
اب َٓکَاِ َ ٧ت تَٔ ٠
دبعاہللنب وی ف ،امکل،انباہشب،لہسنبدعساسدعی ےسرفاتیرکےتںیہہک وعرمیالجعین،اعمصنبدعی ااصنریےکاپس
آےئ افر اؿ ےس وپاھچ اے اعمص! اتبؤ ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےک اپس یسک رمد وک اپےئ ارگ فہ اس وک لتق رک داتی ےہ وت مت اےس
اصقص ںیم لتق رکدےتی وہ رھپ فہ (اچیبرہ) ایک رکے ،اے اعمص اس ےک قلعتم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ریمی اخرط درای ت رک،
اعمص ےن اس ےک قلعتم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ وت آپ ےن اؿ ولئسمں وک (وج الب رضفرت وپےھچ اجںیئ) ربا اجان افر
ویعمباھجمس،اعمصےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسوجابتینسفہاؿوکرگاںسگریبجاعمصا ےنرھگفا سوہےئوتوعرمیےنآرک
وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص ا ہلل ہیلع فملس ےن ایک رفامای ،اعمص ےن رفامای مت ریمے اپس ایھچ زیچ ںیہن الےئ ،یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
ریمےاسوساؽوکوجںیمےنآپےسایکربااھجمسےہ،وعرمیےناہکںیمابزںیہنآؤںاگبجکتہکآپیلصاہللہیلعفملسےس
اسےکقلعتموپھچہنولں،انچہچنوعرمی وخدآرضحنتیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآےئافرولوگںیکوموجدیگںیموپاھچہکای
روسؽاہلل!ارگوکح صخشاینپویبیےکاسھتیسکرمدوکاپےئافرفہاسوکلتقرکدےوتآپاسےساصقصےتیلںیہاتبےیئرھپفہ
ایکرکے۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہمتر ےقلعتمافراہمتریویبیےکقلعتماہللاکمکحانزؽوہاکچےہاجؤاسوکرکیل
آؤ ،لہس ےن رھپ اؿ دفونں ےن اعلؿ ایک افر ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت وموجد اھت ،بج دفونں اعلؿ ےس افرغ وہےئگ ،وت
وعرمیےناہک ایروسؽاہللیلص اہللہیلعفملسارگ ںیماسوکرفکولں ،وت ںیموھجاٹوہں اگ ،رھپروسؽاہللیلصاہللہیلع فملس ےک مکح

دےنیےسےلہپاسوکنیتالطؼدےدںی،انباہشبےناہکہکاعلؿرکےنفاولںاکیہیرط ہقوہایگ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،لہسنبدعساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اسصخشیکدلیلسجےننیتالطوقںوکاجزئاہکےہ،اسےئلہکاہللےنرفامایالطؼدفابرےہ،رھپاقدعےےکاطمقبرفکانیلایایھچرطحوھچڑدانیافراسرمضی
ےکقلعتمسجےن(احبتلرمضاینپویبی وک)الطؼدےدی،انبزریبےناہکہکںیمںیہناتھجمسہکفہدعتذگارےنفا یوعرتاسیکفارثوہیگ،یبعشےناہکہک
فہفارثوہیگ،انبربشہمےنوپاھچہکفہدعتذگراجےنےکدعباکنحرکیتکسےہ،اںوہںےناہکاہں،رھپوپاھچاتبےیئہکارگدفرساوشرہرماجےئ(وتایکوہاگ)یبعشےن
ا ےنوقؽےسروجعرکایل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 242

راوی  :سٌیسبًٔ ٩ي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َّ
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ

ُقه ِّٔی َجائ َ ِت ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪رَٔٓا ًَ َة كَ ََّ٘ ٠ىٔی
أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ َة رَٔٓا ًَ َة ا َِ ُ ٟ
 ١ا ُِ ٟض ِسبَ ٔة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُقه َّٔی َؤِ٤َ َّ ٧ا ٌََ ٣طُ ِٔ ٣ث ُ
ٓ ََب َّت ك َ ََلِٔی َوِنِّٔی ِ َٜ َ ٧ح ُت بَ ٌِ َس ُظ ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔا َِ ُ ٟ
ی ٩أَ َِ ٪تزِ ٔجعٔی ِلٔ َی رَٔٓا ًَ َة ََل َحًَّی َی ُذ َ
وَ ًُ ٚش ِی ََ ٠ت ٔک َو َت ُذؤِی ًُ َش ِی ََ ٠ت ُط
َو َس َّٔ ٠َّ ٌََ ٟ ٥َ ٠ک تُزٔی ٔس َ
دیعسنب عفیسز ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رافع رقیظ یک
ویبی آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آح  افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! رافع ےن ےھجم الطؼ ددیی افر الطؼ ہتب دی ،ںیم
ےن اس ےک دعب دبعارلنمح نب زریب رقیض ےس اکنح ایک نکیل اس ےک اپس ڑپکے ےک دنھپےن یک رطح ےہ ینع انرمد ےہ،
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اشدی وت رافع ےک اپس اجان اچیتہ ےہ؟ نکیل ااسی ںیہن وہاتکس بج کت ہک فہ ھجت ےس افر وت اس
ےسفطلادنفزہنوہےل۔

رافی  :دیعسنبعفیسز،ثیل،لیقع،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اسصخشیکدلیلسجےننیتالطوقںوکاجزئاہکےہ،اسےئلہکاہللےنرفامایالطؼدفابر ےہ،رھپاقدعےےکاطمقبرفکانیلایایھچرطحوھچڑدانیافراسرمضی
ےکقلعتمسجےن(احبتلرمضاینپویبیوک)الطؼدےدی،انبزریبےناہکہکںیمںیہناتھجمسہکفہدعتذگارےنفا یوعرتاسیکفارثوہیگ،یبعشےناہکہک
فہفارثوہیگ،انبربشہمےنوپاھچہکفہدعتذگراجےنےکدعباکنحرکیتکسےہ،اںوہںےناہکاہں،رھپوپاھچاتبےیئہکارگدفرساوشرہرماجےئ(وتایکوہاگ)یبعشےن
ا ےنوقؽےسروجعرکایل

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :ح٤سب ٩بظار ،یحٌی ً ،بیس اہلل ٗ ،اس ،٥ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ًائظہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط
ثَ ََلثّا َٓ َتزَ َّو َج ِت ٓ ََل ََُّ ٓ َٙ ٠شئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ٔح ََُّ ِ ٔ ٟ ١ل َّو َٔٗ ٢ا َََ ٢ل َحًَّی َی ُذ َ
وَ ًُ ٚش ِی ََ ٠ت َضا َ٤َ ٛا ذ ََا ٚاَلِ َ َّو ُ٢
دمحمنباشبر،ییحی،دیبعاہلل،اقمس،نبدمحم،رضحتاعہشئےسرفاتیرکےتںیہہکاکیصخشےناینپویبیوکنیتالطؼددییوتاس
وعرتےن(دفرسا)اکنحرکایلرھپاسےنیھب الطؼدےدیوتآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےساسےکقلعتمدرای تایکایگہک
ایک فہ ےلہپ وشرہ ےک ےیل الحؽ ےہ؟آپ ےن رفامای ںیہن بجکت ہکاس اکوشرہ اس ےس فطل ادنفز ہن وہ ےل سج رطح الہپوشرہ
فطلادنفزوہااھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،دیبعاہلل،اقمس،نبدمحم،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اینپویبویںوکاایتخردےنیاکایبؿافراہللاعتٰیلاکوقؽہکاینپویبویںےسد ہ...

ابب  :الطؼاکایبؿ
اینپ ویبویںوک اایتخر دےنیاک ایبؿ افراہلل اعت ٰیلاک وقؽ ہک اینپ ویبویں ےسد ہ دف ہک ارگ مت داینفیزدنیگافر اسیکزتنیاچیتہ وہوت آؤںیم ںیہمتاسامؿد رک ایھچ رطح
رتصخرکدفں۔

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٤ً :زب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤ع٣ ،شَّ٣ ،٥٠سوً ،ٚائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َخي َّ َ ٍَ٧ا
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ْ ٔ ٠
ک ًَ َِ ٠ي َ٨ا َط ِیئّا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِخت َ ِ ٍَ٧ا اہللَ َو َر ُسو َٟطُ ََٓ ٥َِ ٠ي ٌُ َّس ذََ ٔ ٟ
رمعنب صفح ،صفح ،اشمع ،ملسم ،رسمفؼ ،اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
اایتخردایوتمہےناہللافراسےکروسؽوکاایتخرایک،افرآپاساایتخروکامہرےقحںیمھچکیھبینعالطؼفریغہامشرںیہنایک۔
رافی  :رمعنبصفح،صفح،اشمع،ملسم،رسمفؼ،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اینپ ویبویںوک اایتخر دےنیاک ایبؿ افراہلل اعتٰیلاک وقؽ ہک اینپ ویبویں ےسد ہ دف ہک ارگ مت داینفیزدنیگافر اسیکزتنیاچیتہ وہوت آؤںیم ںیہمتاسامؿد رک ایھچ رطح
رتصخرکدفں۔

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :شسز یحٌی  ،اس٤اًیً ،١ا٣زَّ٣ ،سوٚ

َّسو َٕٗ ٚا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة ًَ ِ ٩ا ِٟدٔي َ َ ٍة ٔ َٓ َ٘اَِ ٟت َخي َّ َ ٍَ٧ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَا ْٔ ٣ز ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

وََ ٚل أُبَالٔی أَ َخي َّ ِ ٍتُ َضا َواح َٔس ّة أَ ِو ٔ٣ائ َ ّة َب ٌِ َس أَ َِ ٪ت ِد َت َارنٔی
َّس ْ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َٓک َ َ
ا ٪كَ ََلّٗا َٗا َُ ِ ٣َ ٢
دسمدییحی،اامسلیع،اعرم،رسمفؼےسرفاتیرکےتںیہہکںیمےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسایخرےکقلعتموپاھچوتاںوہں
ےناہکہکمہوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناایتخردےدایاھتوتایکفہالطؼوہیئگ،رسمفؼےناہکہکےھجموکح رپفاہںیہنہکںیم
اسوکاکیابرایوسابراایتخردفںہکبجفہےھجماایتخررکےل۔
رافی  :دسمدییحی،اامسلیع،اعرم،رسمفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجاینپویبیےسےہکوتھجمرپ جاؾےہ،نسحےناہکرمدیکتیناکا...
ابب  :الطؼاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجاینپویبیےسےہکوتھجمرپ جاؾےہ،نسحےناہکرمدیکتیناکاابتعروہاگافرالہملعےناہکہکبجنیتالطؼ دےوتاسرپ جاؾےہ()افراسوک
ےتہکںیہالطؼایرفاؼےکابثع جاؾےہ،نکیلہیرحت میایسیںیہنےسیجوکح صخشاھکےنوک جاؾد ہدےاسےیلہکالحؽاھکےنوک جاؾںیہند ہےتکسافرالطؼدی
یئگوعرتوک جاؾاہکاجاتےہافراہللاعتٰیلےننیتالطؼدےنیےکقلعتمرفامایہکوعرتاسےکالحؽںیہنبجکتہکدفرسےوشرہےس اکنحہنرکےافرثیلےن
انعفےسلقنایکہکانبرمعریضاہلل امہنےسبجاسصخشےکقلعتموپاھچاجاتسجےننیتالطؼدیوہوتےتہکاکشاکیایدفالطؼداتیاسےئلہکآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفملسےنےھجماساکمکحدای،ارگاسوکنیتالطؼددییوتفہ جاؾوہیئگ،بجکتہکدفرسےوشرہےساکنحہنرکےل۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 246

راوی ٣ :ح٤س ،ابوٌ٣اویہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت كَ ََّ َٙ ٠ر ُج ْ ١ا َِ ٣زأَ َت ُط َٓ َتزَ َّو َج ِت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
 ١ا ُِ ٟض ِسبَةٔ ََٓ ٥َِ ٠ت ٔؼ ُِ ٨ِ ٣ٔ ١ط ِلٔ َی َط ِی ٕئ تُزٔی ُس ُظ ََٓ ٥َِ ٠یَِ ٠ب ِث أَ ِ ٪كَ ََّ َ٘ ٠ضا َٓأ َ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َز ِو ّجا َُي ِ َ ٍ ُظ ٓ ََل ََّ َ٘ ٠ضا َوکَاِ َ ٧ت َُ ٌَ ٣ط ِٔ ٣ث ُ

 ١ا ُِ ٟض ِسبَةٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ ََّ ٪ز ِوظٔی كَ ََّ٘ ٠ىٔی َوِنِّٔی َتزَ َّو ِج ُت َز ِو ّجا َُي ِ َ ٍ ُظ ٓ ََس َخ َ ١بٔی َو ٥َِ ٟیَُ ٌَ ٣َ ٩ِ ُٜط ِ ٔ ََّل ِٔ ٣ث ُ
ُقبِىٔی ِ ٔ ََّل َص َّ ٨ة َواح َٔس ّة َ ٥َِ ٟي ٔؼ ِ٣ٔ ١ىِّی ِلٔ َی َط ِی ٕئ َٓأَح ُّٟٔٔ ١زَ ِوظٔی اَلِ َ َّو َٔ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ٔح ِّ٠ي َن
ََٓ ٥َِ ٠ي ِ َ

ٟٔزَ ِو ٔج ٔک اَلِ َ َّو َٔ ٢حًَّی َی ُذ َ
ِ ًُ َش ِی ََ ٠ت ٔک َو َت ُذؤِی ًُ َش ِی ََ ٠ت ُط
وِ ٚاْل َ ُ
دمحم،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکاکیصخشےناینپویبیوکالطؼدےدی،اسوعرت
ےن دفرسےوشرہ ےس اکنح رکایل سج ےکاپس وضع وصخمص ڑپکے ےک دنھپےن یک رطح اھت اس وشرہ ےس اانپ دصقم ہن اپیکس ھچک
یہ دونں ےک دعب اس ےن وعرت وک الطؼ دے دی ،رھپ فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آح  افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل!
ریمے وشرہ ےن ےھجم الطؼ دے دی ےہ ،ںیم ےن اکی دفرسے رمد ےس اکنح رکایل ،فہ ریمے اپس آای وت اس ےک اپس (وضع
وصخمص)ڑپکےےکدنھپےنیکرطحاھت،ریمےاپسوھتڑییہدریرہھٹاکسافرھجمےسوکح افدئہںیہنااھٹاکس،وتایکںیمےلہپوشرہ
ےک ےئل الحؽ وہں ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وت ےلہپ وشرہ ےک ےئل الحؽ ںیہن بج کت ہک دفرسا وشرہ ھجت ےس افر وت
اسےسفطلادنفزہنوہےل۔
رافی  :دمحم،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتیملرحتؾامالحاہللکلاکاشؿزنفؽ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
آتیملرحتؾامالحاہللکلاکاشؿزنفؽ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 247

راوی َ :فوہ ب ٩ابی اِ٤ٟزاءً ،لی ب٣ ٩شہز ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہً ،ائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا َ َِف َوةُ بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ِِ ٤َ ٟزا ٔ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
ئ َح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ْص َز َخ ًََ ١ل َی ن َٔشائٔطٔ ٓ ََی ِسُ ٧و ٔ٩ِ ٣
ْص َٖ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُحٔ ُّب ا َِ ٌَ ٟش ََ ١وا َِ ٟحَِ ٠وا َئ َوک َ َ
أِ ٪ذَا ا ِن َ َ
ک َٓ٘ٔی َ ١لٔی أَص َِس ِت ََ ٟضا
ا ٪یَ ِحت َب ٔ ُص َِٓٔ ِز ُت ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ِ ٔ ِح َساصََُ ٓ َّ٩س َخ ًََ ١ل َی َحٔ َِؼ َة ب ٔ ِ٨تٔ ًُ ََ ٤ز َٓا ِحت ََب َص أَ ِٛث َ َ ٍ َ٣ا ک َ َ
َّ
َبَ ّة َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َ٣ا َواہللٔ َِ ٨َ ٟح َتاُ َٟ َّ٩َٟط َٓ ُُِ٘ ٠ت
ا َِ ٣زأَ ْة ِٔ َٗ ٩ِ ٣و َٔ ٣ضا ًُّ ٜة َٔ ًَ ٩ِ ٣ش ََٕ ٓ ١ش َ٘ ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ط َ ِ

َ ٔ ٟش ِو َز َة ب ٔ ِ٨تٔ َز َِ ٌَ ٣ة ُِٔ َّ ٧ط َس َی ِسُ ٧و ٔٔ ٨ِ ٣ک َٓإٔذَا َزَ٧ا ٔٔ ٨ِ ٣ک َٓ ُ٘ولٔی أَکََِ ٠ت ََِ ٣آ ٔي َ ٍ َٓإُٔ َّ ٧ط َس َی ُ٘و َُٔ ٟ ٢ک ََل َٓ ُ٘ولٔی َُ ٟط َ٣ا َص ٔذظ ٔاٟزِّی ُح َّأًٟی
َبَ َة ًَ َش ُٕ٘ َٓ ١ولٔی َٟطُ َج َز َس ِت ِ َ ٧حُ ُ٠ط ا ِِ ٌُ ٟز ُٓ َم َو َسأ َ ُٗو ُ ٢ذَٔ ٔ ٟک َو ُٗولٔی أَِ٧تٔ َیا
أَ ٔج ُس َٔ ٨ِ ٣
ک َٓإُٔ َّ ٧ط َس َی ُ٘و َُٔ ٟ ٢ک َس َ٘ ِتىٔی َحٔ َِؼ ُة َ ِ
ػ ٔٔ َّی ُة ذَا ٔک َٗاَِ ٟت َت ُ٘و ُ ٢سو َزةُ َٓواہللٔ َ٣ا صُو ِ ٔ ََّل أَ َِٗ ٪اًَ ٦ل َی ا ِٟب ٔ َ
َ ُ
َ
َفّٗا ٔٔ ٨ِ ٣ک َٓ َ٤َّ ٠ا َزَ٧ا
َ
َ
َ
َ
َِ َ
اب َٓأ َر ِز ُت أ ِ ٪أبَازٔیَ ُط ب ٔ َ٤ا أ َِ ٣زتٔىٔی بٔطٔ َ َ

َبَ َة
َٔ ٨ِ ٣ضا َٗاَِ ٟت َُ ٟط َس ِو َزةُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَکََِ ٠ت ََِ ٣آ ٔي َ ٍ َٗا َََ ٢ل َٗاَِ ٟت ٓ ََ٤ا َص ٔذظ ٔاٟزِّی ُح َّأًٟی أَ ٔج ُس َٔ ٨ِ ٣
ک َٗا ََ ٢س َ٘ ِتىٔی َح ِٔ َؼ ُة َ ِ
ک َٓ َ٤َّ ٠ا َز َار ِلٔ َی
ک َٓ َ٤َّ ٠ا َز َار ِلٔ َی َػ ٔٔ َّی َة َٗاَِ ٟت َُ ٟط ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ًَ َش َٕ٘ َٓ ١اَِ ٟت َج َز َس ِت ِ َ ٧حُ٠طُ ا ِِ ٌُ ٟزُٓ َم َٓ َ٤َّ ٠ا َز َار ِلٔ َ َّی ُُِٗ ٠ت َُ ٟط ِ َ ٧ح َو ذََ ٔ ٟ

اسًُٜٔی
َحٔ َِؼ َة َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ََل أَ ِس٘ٔی َ
ُح ِ٨َ ٣ا ُظ ُُِٗ ٠ت ََ ٟضا ِ
ک ٔ٨ِ ٣طُ َٗا َََ ٢ل َحا َج َة لٔی ٓ ٔیطٔ َٗاَِ ٟت َت ُ٘و َُ ٢س ِو َزةُ َواہللٔ َِ َ٘ ٟس َ َ

رففہ نب ایب ارغملاء ،یلع نب رہسم ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ،اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک یبن یلص اہللہیلع فملس دہش افر یھٹیم زیچ دنسپ
رکےت ےھت ،افر بج امنز رصع ےس افرغ وہےت وت اینپ ویبویںےکاپسرشتفی الےت افر اؿ ںیم ےس یسک ےک اپس اجےت ،اکیدؿ
ہصفحریضاہللاہنعےکاپسےئگافرومعمؽےسزایدہرہھٹے،ےھجمرکشوہاوتںیمےناےکسقلعتمدرای تایک،ےھجماتبایایگہکاؿ
ےکاپساؿیکوقؾیکیسکوعرتےنوھتڑااسدہشۃفحت اجیھباھتاسںیمےسیبنیلصاہللہیلعفملسوکوھتڑاالپای،وتںیمےناہکدخباںیم
ھچکہلیحرکفںیگ ،ںیمےن وسدہریضاہللہنعےساہکہکرقنعبییبن یلصاہللہیلعفملس اہمترےاپسرشتفیےلاجںیئےگ بج
اہمترےاپسآںیئوتانہکہکایکآپےناغمریفاھکایےہرھپھجت ےسںیہکےگہکںیہنوتانہکرھپسکزیچیکوبآریہےہ،آپ(انی)
رفامںیئ ےگ ہک ےھجم ہصفحریض اہلل ہنع زفاہج وھتڑا دہش الپای ےہ ،مت وجاب دانی ہک اشدی یھکم ےن رعف اک رس وچاسوہاگ ،ںیم یھبیہی
وہکں یگ افر اے ہیفص ریض اہلل اہنع! مت یھب یہی انہک ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ایبؿ رکیت ںیہ ،وسدہ ریض اہلل ہنع م ےن ںیگل ہک
دخبا!یبنیلصاہللہیلعفملسدرفازےرپرشتفیالےئیہےھتہکںیمےناہمترےڈرےکببسےسفہابتینہکاچیہسجاکمت ےن
ےھجممکحدایاھت،بجیبنیلصاہللہیلعفملسوسدہریضاہللہنعےکرقبیےچنہپوتوسدہےنرعضایکہکایروسؽاہلل!ایکآپےناغمریف
اھکایےہ؟آپےنرفامایںیہن،وسدہےنرعضایکرھپہیسکزیچیکوبآریہےہ؟آپےنرفامایہصفحریضاہللاہنعےنےھجموھتڑااس
دہشالپایےہ،وسدہریضاہللہنعےنرعضایکاشدیویھکمںےنرغفاکرسوچاسوہاگبجآپریمےاپسآےئوتںیمےنیھبیہی
اہکافرہیفصریضاہللہنعےکاپسےئگوتاںوہںےنیھبیہیاہک،بجآپدفابرہہصفحریضاہللاہنعےکاپسےئگوتاںوہںےناہکای
روسؽ اہلل! ایک ںیم آپ وک دہش ہن الپؤفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےھجم ایکس رضفرت ںیہن ،وسدہ ریض اہلل ہنع م ےن ںیگل
دخبا!مہےناسوکآپرپ جاؾرکادای،ںیمےنوسدہریضاہللہنعریضاہللہنعےساہکاخومشرہ(ںیہکآپوکربخہنوہاجےئ)۔
رافی  :رففہنبایبارغملاء،یلعنبرہسم،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،اعہشئریضاہللاہنع

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

ابب  :الطؼاکایبؿ
آتیملرحتؾامالحاہللکلاکاشؿزنفؽ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 248

راوی  :حش ٩ب ٩ػباح ،ربیٍ ب٧ ٩آٌٍ٣ ،اویہ ،یحٌی ب ٩ابی ٛثي ٍ ،يٌلی ب ٩حٜی ،٥سٌیس ب ٩جبي ٍ ،حرضت ابً ٩باض
رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩ػبَّا ٕح َس ٍَ ٔ٤اَّ ٟزبٔی ٍَ بِ ََ٧ ٩آ ٍٕٔ َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔي ٍ ٕ ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ َٔ ٩حٕٔ ٜیَ ٩ِ ًَ ٥سٌٔیسٔ

اَ ٪ل ٥ِ ُٜفٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ أ ُ ِس َو ْة
بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕأََّ٧طُ أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ََّ ًَ ٩با ٕ
ض َي ُ٘و ُِٔ ٢ذَا َُح ََّ ٦ا َِ ٣زأَ َت ُط َِ ٟی َص بٔظَ ِی ٕئ َو َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س ک َ َ
َح َش َْ ٨ة
نسح نب ابصح ،رعیب نب انعف ،اعمفہی ،ییحی نب ایب ریثک ،یلعی نب میکح ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع اک وقؽ لقن
رکےتںیہہکاںوہں ےن اہکہکبج وکح  صخشاینپویبی وکا ےن افرپ  جاؾرقاردے وت ہیھچکیھبںیہنےہ افراہک ہک اہمترے ےئل
اہللےکروسؽیلصاہللہیلعفملسںیمدمعہومنہنےہ۔
رافی  :نسحنبابصح،رعیبنبانعف،اعمفہی،ییحینبایبریثک،یلعینبمیکح،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
آتیملرحتؾامالحاہللکلاکاشؿزنفؽ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 249

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤س ب ٩ػباح ،ححاد ،اب ٩جزیخً ،لاءً ،بیس ب٤ً ٩ي ٍحرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢ز ًَ ََ ًَ ٥لائْ أَُ َّ ٧ط َسًُ ٍَ ٔ٤ب َ ِی َس بِ َ٤َ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َي ُ٘و ُ٢
َح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ػبَّا ٕح َح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
رش ُب ً ٔ َِ ٨س َصا ًَ َش َّل
َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪یَ ُِ ُٜ٤ث ً ٔ َِ ٨س َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع َو َي ِ َ

ک رٔیحَ ََِ ٣آ ٔي َ ٍ أَکََِ ٠ت
َٓ َت َو َاػ ِی ُت أََ٧ا َو َحٔ َِؼ ُة أَ َّ ٪أَیَّت َ َ٨ا َز َخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٠ِ َٓ ٥َ ٠ت ُ٘ ِِ ١نٔ ِّی أَ ٔج ُس َٔ ٨ِ ٣
َبِ ُت ًَ َش َّل ً ٔ َِ ٨س َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع َو ٩َِ ٟأًَُو َز َُ ٟط َٓ َ٨زََِ ٟت یَا
ک َٓ َ٘ا ََ ٢لَ بَ ِٔ َ ١
ََِ ٣آ ٔي َ ٍ ٓ ََس َخ ًََ ١ل َی ِ ٔ ِح َساص َُ٤ا َٓ َ٘اَِ ٟت َٟطُ ذََ ٔ ٟ

أَ ُّی َضا أ ٨َّ ٟي ُّی  ٥َ ٔ ٟتُ َ ِّ
َس أ ٨َّ ٟي ُّی ِلٔ َی َب ٌِ ٔف أَ ِز َوا ٔجطٔ ِ َ٘ ٔ ٟؤٟطٔ بَ ِ١
َک ِلٔ َی ِ ٔ َِ ٪تتُوبَا ِلٔ َی اہللٔ ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َو َحٔ َِؼ َة َؤِذِ أَ َ َّ
َح ُ٣َ ٦ا أَ َح َّ ١اہللُ َ ٟ
َبِ ُت ًَ َش َّلٗا ٢ابوًبساہلل اِ٤ٟآي ٍطبیط باٟؼ ّ٤یٜو ٪فی اٟز٣ث ٓیط حَلوة أُ ١اٟز٣ث اذا هضزٓیط وحسصا
َٔ
ِٔ٣ور وي٘اِ٣ ٢اتي ٍ
نسحنبدمحم نبابصح،اجحج،انبرججی،اطعء،دیبعنبضحریرضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسزبنیتنب
 شح ےک اپس رہھٹےت افر اےکن اپس دہش ےتیپ ،وت ںیم ےن افر ہصفح ریض اہلل اہنع ےن روشرہ ایک ہک مہ ںیم ےس سج ےک اپس
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الںیئ وت ےہک ہک ےھجم آپ ےک ہنم ےس اغمریف یک وبآیت ےہ ،ایک آپ ےن اغمریف اھکای ےہانچہچن
آپاؿدفونںںیمےساکیےکاپسرشتفیالےئوتاںوہںےنیہیرعضایک،آپےنرفامایںیہنںیمےنوتزبنیتنب شحےک
اپسدہشایپےہافرابیھبکںیہنویپںاگ،وتاسرپہیآتیانزؽوہح ہکاےیبنیلصاہللہیلعفملس!آپویکںایسیزیچوکا ےنافرپ
 جاؾ رکےت ںیہ وج اہلل ےن آپ ےک ےئل الحؽ یک ےہِ ﴿ ،إ ْؿ َ ُپ َنٹ ِإ ََل ا َِّ
﵀ ﴾ کت اس ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع افر ہصفح
َ
َٹ
ب َجأزْ َفا ِ ٹخ ِش﴾ےسرمادآپاکہیوقؽےہہکںیمےنوتدہشایپےہ۔
ریضاہللاہنعےساطخبےہَ ﴿،ف ِإ ْذ َأَسَّا ّلن ِتٹ ُّی ِإ ََل ْ ِ
رافی  :نسحنبدمحمنبابصح،اجحج،انبرججی،اطعء،دیبعنبضحریرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زربدیتس،ہشنافرونجؿیکاحتلںیمالطؼدےنیافر یطلافروھبؽرکالطؼدےنیافرش...
ابب  :الطؼاکایبؿ

زربدیتس،ہشنافرونجؿیکاحتلںیمالطؼدےنیافر یطلافروھبؽرکالطؼدےنیافررشکفریغہاکایبؿ(ااکسمکحتینرپےہ)اسےیلہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایہکا امعؽاکودارتینرپےہافررہآد یوکفیہےلماگسجیکتینیکوہ۔یبعشےنہیآتیالتفتیکہکارگمہوھبؽاجںیئای یطلرکںیوتامہراوماذخہہنرکافر
اسارماکایبؿہکفیمہصخشاکارقاراجزئںیہنافرآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےناسآد یوکسجےن(زاناک)ارقارایکاھترفامایہکایکوتدویاہنوہایگےہافریلعریضاہلل
ہنع ےن ایبؿایک ہک زمحہ ریض اہلل ہنع ےنریمی افوینٹنں ےککولہریچدےیئ ،آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس زمحہ وک المتم رکےنےگل داھکی ہک زمحہ ریض اہلل ہنعیک آںیھکن
رسخںیہافرہشنںیموچرںیہ،رھپزمحہ ےناہکایکمتریمےابپےکالغؾںیہنوہ،آرضحنتیلصاہللہیلعفملسوکولعمؾوہاہکفہہشنںیمںیہوتآپفاہںےسرفاہنوہےئگ
افرمہیھبآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتلچدےیئ۔نامثؿریضاہللہنعےناہکہکونجمؿافرتسمیک()الطؼںیہنوہیگ،انبابعسےناہکتسمافروبجمریکالطؼ
ںیہنوہیتافرہبقعنباعرمےناہکفیمہآد ییکالطؼںیہنوہیت،اطعءاکوقؽےہارگالطؼےکظفلےسادتبارکے(افراےکسدعبرشطایبؿرکے)وتفوقعرشطےکدعب
یہالطؼوہیگ،انعفےنوپاھچہکاکیصخشےناینپویبیوکالطؼہتبدی،اسرشطرپہکفہرھگےسابرہےلکن(وتااکسایکمکحےہ)انبرمعریضاہللہنعےنوجابدایہکارگ
فہوعرترھگےسابرہلکنیئگوتاوکسالطؼہتبوہاجےئیگارگابرہہنیلکنوتھچکیھبںیہنافرزرہیےناہکارگوکح صخشےہکہکارگںیمااسیااسیہنرکفںوتریمیویبیوکنیت
الطؼےہ (اسوصرتںیم)اسےسوپاھچاجےئاگہکاسوقؽےساقلئیکتینایکیھت،ارگفہوکح ودتایبؿرکدےہکمسقاھکےتفتقدؽںیمایکستینہییھتوت
ددنیاریافراامتنیکفہج ےس ااکساابتعرایک اجےئاگ۔اربامیہےناہک ارگوکح  صخشاینپ ویبی ےس ےہکہک ےھجمریتی رضفرتںیہن وت ایکستیناک اابتعر وہاگافررہوقؾیک
الطؼ ایکن زابؿ ںیم اجزئ ےہ ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےس ےہک ہک ارگ وت احہلم وہاجےئ وت ھجت وک نیت الطؼ ےہ ،اس وصرت ںیم اتقدہ ےن اہک اس وک رہ رہط ںیم اکی الطؼ
ڑپےیگافربجااکسلمحاظرہوہاجےئوتفہاسےسدجاوہاجےئ یگ،افرارگوکح صخشاینپویبیےسےہکہکا ےنرھگفاولںےکاپسیلچاجوتنسحےناسوصرتںیم
اہکہکاسیکتیناکاابتعرایکاجےئاگ،افرانبابعسریضاہللہنعےناہکہکالطؼوبتقرضفرتاجزئےہافرآزادرکانایسوصرتںیمرتہبےہبجہکدخایکوخونشدی
 شیرظنوہ۔ز رہیےتہکںیہہکارگوکح صخشاینپویبیےسےہکوتریمیویبیںیہنےہوتایکستیناکاابتعروہاگ،ارگاسےنالطؼیکتینیکےہوتالطؼوہیگفرہنالطؼ
ہن وہیگ،رضحت یلعریض اہلل ہنع ےنرفامایایک مت ںیہن اجےتن ہک نیت مسق ےک آد ی رموفع املقلںیہ،ونجمؿبج کت ہک فہ وہشںیم ہن آاجےئ ،ہچببج کت ہک ابغلہن
وہاجےئافروسےنفاالبجکتہکدنینےسدیبارہنوہاجےئافررضحتیلعےناہکہکامتؾالطںیقوساونجمؿیکالطؼےکاجزئںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 250

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاٗ ،٦تازہ ،زرارہ ب ٩اوفی ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ َت َحا َو َز ًَ ِ ٩أ ُ ًَّٔ٣ی َ٣ا َح َّسثَ ِت بٔطٔ أَ ِن ُٔ َش َضا َ٣ا َ ٥َِ ٟت ٌِ َ ١ِ ٤أَ ِو َت َتک َ ََّٗ ٥ِ ٠ا ََ َٗ ٢تا َزةُ ِٔذَا كَ َّ َٙ ٠ف ٔی

َن ِٔ ٔشطٔ ََِٓ ٠ی َص بٔظَ ِی ٕئ

ملسم نب اربامیہ ،اشہؾ ،اتقدہ ،زرارہ نب افیف ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ےن
ریمیاتم ےک ےئلاؿایخالت وکاعمػرکدای،وج اؿ ےکدولں ںیم دیپاوہں بجکتہک اس ےکاطمقب لمعہن رکںیایالکؾ ہن
رکںی،افراتقدہریضاہللہنعےناہکہکارگوکح صخشا ےندؽںیمالطؼدےدےوتفہھچکںیہن۔

رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،زرارہنبافیف،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زربدیتس،ہشنافرونجؿیکاحتلںیمالطؼدےنیافر یطلافروھبؽرکالطؼدےنیافرش...
ابب  :الطؼاکایبؿ
زربدیتس،ہشن افرونجؿیکاحتلںیمالطؼدےنیافر یطلافروھبؽرکالطؼدےنیافررشکفریغہاکایبؿ(ااکسمکحتینرپےہ)اسےیلہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایہکاامعؽاکودارتینرپےہافررہآد یوکفیہےلماگسجیکتینیکوہ۔یبعشےنہیآتیالتفتیکہکارگمہ وھبؽاجںیئای یطلرکںیوتامہراوماذخہہنرکافر
اسارماکایبؿہکفیمہصخشاکارقاراجزئںیہنافرآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےناسآد یوکسجےن(زاناک)ارقارایکاھترفامایہکایکوتدویاہنوہایگےہافریلعریضاہلل
ہنع ےن ایبؿ ایک ہک زمحہ ریض اہلل ہنع ےن ریمی افوینٹنں ےککولہریچدےیئ ،آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس زمحہ وک المتم رکےنےگل داھکی ہک زمحہ ریض اہلل ہنع یک آںیھکن
رسخںیہافرہشنںیموچرںیہ،رھپزمحہےناہکایکمتریمےابپےکالغؾںیہنوہ،آرضحنتیلصاہللہیلعفملسوکولعمؾوہاہکفہہشنںیمںیہوتآپفاہںےسرفاہنوہےئگ
افرمہیھبآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتلچدےیئ۔نامثؿریضاہللہنعےناہکہکونجمؿافرتسمیک()الطؼںیہنوہیگ،انبابعسےناہکتسمافروبجمریکالطؼ
ںیہنوہیتافرہبقعنباعرمےناہکفیمہآد ییکالطؼںیہنوہیت،اطعءاکوقؽےہارگالطؼےکظفلےسادتبارکے(افراےکسدعبرشطایبؿرکے)وتفوقعرشطےکدعب
یہالطؼوہیگ،انعفےنوپاھچہکاکیصخشےناینپویبیوکالطؼہتبدی،اسرشطرپہکفہرھگےسابرہےلکن(وتااکسایکمکحےہ)انبرمعریضاہللہنعےنوجابدایہکارگ
فہوعرترھگےسابرہلکنیئگوتاوکسالطؼہتبوہاجےئیگارگابرہہنیلکنوتھچکیھبںیہنافرزرہیےناہکارگوکح صخشےہکہکارگںیمااسیااسی ہنرکفںوتریمیویبیوکنیت
الطؼےہ(اسوصرتںیم)اسےسوپاھچاجےئاگہکاسوقؽےساقلئیکتینایکیھت،ارگفہوکح ودتایبؿرکدےہکمسق اھکےتفتقدؽںیمایکستینہییھتوت
ددنیاریافراامتنیکفہج ےس ااکساابتعرایک اجےئاگ۔اربامیہےناہک ارگوکح  صخشاینپ ویبی ےس ےہکہک ےھجمریتی رضفرتںیہنوت ایکستیناک اابتعر وہاگافررہوقؾیک
الطؼ ایکن زابؿ ںیم اجزئ ےہ ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےس ےہک ہک ارگ وت احہلم وہاجےئ وت ھجت وک نیت الطؼ ےہ ،اس وصرت ںیم اتقدہ ےن اہک اس وک رہ رہط ںیم اکی الطؼ
ڑپےیگافربجااکسلمحاظرہوہاجےئوتفہاسےسدجاوہاجےئیگ،افرارگوکح صخشاینپویبیےسےہکہکا ےنرھگفاولںےکاپسیلچاجوتنسحےناسوصرتںیم
اہکہکاسیک تیناکاابتعرایکاجےئاگ،افرانبابعسریضاہللہنعےناہکہکالطؼوبتقرضفرتاجزئےہافرآزادرکانایسوصرتںیمرتہبےہبجہکدخایکوخونشدی
 شیرظنوہ۔زرہیےتہکںیہہکارگوکح صخشاینپویبیےسےہکوتریمیویبیںیہنےہوتایکستیناکاابتعروہاگ،ارگاسےنالطؼیکتینیکےہوتالطؼوہیگفرہنالطؼ
ہن وہیگ،رضحت یلعریض اہلل ہنع ےنرفامایایک مت ںیہن اجےتن ہک نیت مسق ےک آد ی رموفع املقلںیہ،ونجمؿبج کت ہک فہ وہشںیم ہن آاجےئ ،ہچببج کت ہک ابغلہن
وہاجےئافروسےنفاالبجکتہکدنینےسدیبارہنوہاجےئافررضحتیلعےناہکہکامتؾالطںیقوساونجمؿیکالطؼےکاجزئںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 251

راوی  :اػبّ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُج َّل
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِػ َب ُّ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

َ
َّ
َّ
َّ َ
َ َ
رع َق
رع َق ًَ ُِ ٨ط َٓت َ ََّ ٨هی ٔ ٔ ٟظ ِّ٘طٔ أ ٟذی أ ِ َ
ٔ ٩ِ ٣أ ِس ٥ََ ٠أتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٘ا َُ َّ ٧ِٔ ٢ط َٗ ِس َزنَی َٓأ ِ َ
َٓظَ ض ٔ َس ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ أَ ِربَ ٍَ َط َضا َزا ٕ
وَ ٪ص ِ ١أَ ِح َؼ َِ ٨ت َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥أ َ ََ ٣ز بٔطٔ أَ ِ ٪یُ ِز َج َ ٥بٔا َِ ٤ُ ٟؼلَّی َٓ َ٤َّ ٠ا
ت ٓ ََس ًَا ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ص ِ ١ب ٔ َ
ک ُجْ ُ٨
أَذِ َِ َ٘ ٟتطُ ا ِٔ ٟح َح َارةُ َج َ٤زَ َحًَّی أ ُ ِزرٔ َک بٔا َِّ َ ٟ
َحة ٔ َٓ ُ٘تٔ َ١
اغبص،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملس،اجربریضاہللہنعےتہکںیہہکینباملساکاکیصخشیبناپکیلصاہللہیلعفملسےکاپس
آای ہکبج آپ دجسم ںیم رشتفی رفام ےھت افر رعض ایک ہک ںیم ےن زان ایک ےہ ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس ہنم ریھپایل فہ اس
رطػاجرکڑھکاوہایگسجرطػآپ ےنہنمایکوہااھت،افراسےنا ےنافرپاچردہعفوگایہدی،آپیلصاہللہیلعفملسےناس
وکاکپراافررفامایہکوتدویاہنوہایگےہ(اسےناہکںیہن)ایکوتاشدیدشہےہ،اسےنوجابدایاہں!آپیلصاہللہیلعفملسےنمکح
دایہکاسوکدیعاگہںیم راسگررکدایاجےئ،بجاسوکرھتپےگلوتاھبگایگ،رھپ جہںیمڑکپاایگافرلتقرکدایایگ۔
رافی  :اغبص،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملس،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زربدیتس،ہشنافرونجؿیکاحتلںیمالطؼدےنیافر یطلافروھبؽرکالطؼدےنیافرش...
ابب  :الطؼاکایبؿ
زربدیتس،ہشنافرونجؿیکاحتلںیمالطؼدےنیافر یطلافروھبؽرکالطؼدےنیافررشکفریغہاکایبؿ(ااکسمکحتینرپےہ)اسےیلہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایہکاامعؽاکود ارتینرپےہافررہآد یوکفیہےلماگسجیکتینیکوہ۔یبعشےنہیآتیالتفتیکہکارگمہوھبؽاجںیئای یطلرکںیوتامہراوماذخہہنرکافر
اسارماکایبؿہکفیمہصخشاکارقاراجزئںیہنافرآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےناسآد یوکسجےن(زاناک)ارقارایکاھترفامایہکایکوتدویاہنوہایگےہافریلعریضاہلل
ہنع ےن ایبؿ ایک ہک زمحہ ریض اہلل ہنع ےنریمی افوینٹنں ےککولہریچدےیئ ،آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس زمحہ وک المتم رکےنےگل داھکی ہک زمحہ ریض اہلل ہنع یک آںیھکن
رسخںیہافرہشنںیموچرںیہ،رھپزمحہےناہکایکمتریمےابپےکالغؾںیہنوہ،آرضحنتیلصاہللہیلعفملسوکولعمؾوہاہکفہہشنںیمںیہوتآپفاہںےسرفاہنوہےئگ
افرمہیھبآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتلچدےیئ۔نامثؿریضاہللہنعےناہکہکونجمؿافرتسمیک()الطؼںیہنوہیگ،انبابعسےناہکتسمافروبجمریکالطؼ
ںیہنوہیتافرہبقعنباعرمےناہکفیمہآد ییکالطؼںیہنوہیت،اطعءاکوقؽےہارگالطؼےکظفلےسادتبارکے(افراےکسدعبرشطایبؿرکے)وتفوقعرشطےکدعب
یہالطؼوہیگ،انعفےنوپاھچہکاکیصخشےناینپویبیوکالطؼہتبدی،اسرشطرپہکفہرھگےس ابرہےلکن(وتااکسایکمکحےہ)انبرمعریضاہللہنعےنوجابدایہکارگ
فہوعرترھگےسابرہلکنیئگوتاوکسالطؼہتبوہاجےئیگارگابرہہنیلکنوتھچکیھبںیہنافرزرہیےناہکارگوکح صخشےہکہکارگںیمااسیااسیہنرکفںوتریمیویبیوکنیت
الطؼےہ(اسوصرت ںیم)اسےسوپاھچاجےئاگہکاسوقؽےساقلئیکتینایکیھت،ارگفہوکح ودتایبؿرکدےہکمسقاھکےتفتقدؽںیمایکستینہییھتوت

ددنیاریافراامتنیکفہج ےس ااکساابتعرایک اجےئاگ۔اربامیہےناہک ارگوکح  صخشاینپ ویبی ےس ےہکہک ےھجمریتی رضفرتںیہنوت ایکس تیناک اابتعر وہاگافررہوقؾیک
الطؼ ایکن زابؿ ںیم اجزئ ےہ ارگ وکح  صخش اینپ ویبی ےس ےہک ہک ارگ وت احہلم وہاجےئ وت ھجت وک نیت الطؼ ےہ ،اس وصرت ںیم اتقدہ ےن اہک اس وک رہ رہط ںیم اکی الطؼ
ڑپےیگافربجااکسلمحاظرہوہاجےئوتفہاسےسدجاوہاجےئیگ،افرارگوکح صخشاینپویبیےسےہکہکا ےنرھگفاولںےکاپسیلچاجوتنسحےناسوصرتںیم
اہکہکاسیکتیناکاابتعرایکاجےئاگ،افرانبابعسریضاہللہنعےناہکہکالطؼوبتقرضفرتاجزئےہافرآزادرکانایسوصرتںیمرتہبےہبجہکدخایکوخونشدی
 شیرظنوہ۔زرہیےتہک ںیہہکارگوکح صخشاینپویبیےسےہکوتریمیویبیںیہنےہوتایکستیناکاابتعروہاگ،ارگاسےنالطؼیکتینیکےہوتالطؼوہیگفرہنالطؼ
ہن وہیگ،رضحت یلعریض اہلل ہنع ےنرفامایایک مت ںیہن اجےتن ہک نیت مسق ےک آد ی رموفع املقلںیہ،ونجمؿبج کت ہک فہ وہشںیم ہن آاجےئ ،ہچببج کت ہک ابغلہن
وہاجےئافروسےنفاالبجکتہکدنینےسدیبارہنوہاجےئافررضحتیلعےناہکہکامتؾالطںیقوساونجمؿیکالطؼےکاجزئںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة

ِ َٗ ِس َزنَی
َٗا َ ٢أَتَی َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِسَ ٥ََ ٠ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٨ا َزا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪اَلِ َ ٔ َ
َ
َ
َّ َ
رع َق ًَ ُِ ٨ط
رع َق ٗ ٔ َب َُ ٠ط َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪اَلِ َ ٔ َ
ِ َٗ ِس َزنَی َٓأ ِ َ
رع َق ًَ ُِ ٨ط َٓت َ ََّ ٨هی ٔ ٔ ٟظ َِّ ٙو ِجضٔطٔ أ ٟذی أ ِ َ
َي ٌِىٔی َنٔ َِش ُط َٓأ ِ َ
َٓت َ ََّ ٨هی ٔ ٔ ٟظ ِّ ٙو ِجضطٔ َّأ ٟذی أَرع َق ٗٔب َ٠طُ َٓ َ٘اَٟ ٢طُ ذََ َ ٔ ٟ
رع َق ًَ ِ٨طُ َٓت َ ََّ ٨هی َٟطُ اٟزَّابٔ ٌَ َة َٓ َ٤َّ ٠ا َطض ٔ َس ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ أَ ِربَ ٍَ
ک َٓأ َِ
َ
َِ َ
َ ٔ
َط َضا َزا ٕ
اِ َٗ ٪س أ ُ ِح ٔؼ ََ ٩و ًَ ِ٩
ت َز ًَا ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ص ِ ١ب ٔ َ
وَٗ ٪ا َََ ٢ل َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اذِصَبُوا بٔطٔ ٓ ِ
َار ُج ُ٤و ُظ َوک َ َ
ک ُجْ ُ٨
ُ
َ
َ
َف َج ِ٨َ ٤ا ُظ بٔا َِ ٤ُ ٟؼل َّی بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓ َ٤َّ ٠ا
اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أ ِخب َ َ ٍنٔی ََ ٩ِ ٣سَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اَلِ ِن َؼار َّٔی َٗا َُ ٨ِ ٛ ٢ت ٓ َٔیَ ٩ِ ٤ر َج َُ ٤ط َ َ
أَذِ َِ َ٘ ٟتطُ ا ِٔ ٟح َح َارةُ َج َ٤زَ َحًَّی أَ ِز َر ِ٨َ ٛا ُظ بٔا َِّ َ ٟ
ات
َحة ٔ ََ
َف َج ِ٨َ ٤ا ُظ َحًَّی ََ ٣
اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ہلیبق ینب املس اک اکی صخش
آپیلصاہللہیلع فملسیکدختمںیماحرضوہا،آپیلصاہللہیلعفملسدجسمںیمرشتفیرفامےھت،اسےنرعضایکہکںیمےنزان
ایکےہ،آپےناانپہنمریھپایلوت فہاس رطػآپےک اسےنمآایگ،سجیک رطػآپ ےنہنمایکاھت ،افراہکایروسؽاہلل!اسمک
تخبےنزانایکےہ،آپ ےناسفتق یھباانپہنمریھپایلوتفہاس رطػآپےکاسےنمآایگ،سجیک رطػآپےن ہنمایکاھت،
افراہک ایروسؽاہلل!اس مک تخبےنزانایکےہ،آپ ےن اانپاسفتق یھبہنمریھپایل وتفہاسرطػآپےک اسےنم آایگ،سج یک
رطػآپ ےنہنم ایکاھت ،افر اہکایروسؽاہلل!اسمکتخب ےنزان ایکےہ،وچیھتابرآپ یلصاہللہیلعفملسےک اسےنم آایافر بج
ا ےن افرپ اچر ابر وگایہ دے دی ،وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک البای افر رفامای ہک وت دویاہن وہایگ ےہ ،اس ےن وجاب دای ںیہن،

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ولوگں ےس اہک ہک اس وک ےل اجؤ افر  راسگر رکدف ،فہ اشدی دشہ اھت ،افر زرہی ےس وقنمؽ ےہ ہک اںوہں
ےنایبؿایکہکھجمےساےسیدفآدویمںےنایبؿایکہکںیمیھب راسگررکےنفاولںںیماھت،مہےناسوکودہنییکدیعاگہںیم راسگر
ایکبجاسوکرھتپےگلوتفہاھبگالکن،مہےناسوک جہںیمڑکپایلافراسوک راسگرایک،اہیںکتہکرمایگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

علخافراسارماکایبؿہکعلخںیمالطؼسکرطحوہیتےہافراہللاعت یاکوقؽہکج...
ابب  :الطؼاکایبؿ
علخ افر اس ارم اک ایبؿ ہک علخ ںیم الطؼ سک رطح وہیت ےہ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج ھچک مت ےن اؿ وعروتں وک دایےہ ،اس اکانیل اہمترے الحؽ ںیہن ےہ ،آرخ آتی
اظوملؿکت،افررضحترمعریضاہللہنعےنعلخوکاجزئاہکےہ،ارگہچاطلسؿےکاسےنمہنوہافررضحتنامثؿریضاہللےنرسےک ےلٹےسمک تمیےکوعضیھبعلخ
وکاجزئاہکافرآتیاالاؿاخیافاالتقتمادحفداہللےکقلعتماطؤسرفامےتںیہہکہیاؿدحفدےکقلعتمےہوجاہللےناؿدفونںںیم ےسرہاکیےکےئلاکیدفرسے
رپرقمریکںیہ،ینعتبحصافراکیاسھترانہافراطؤسےنانداونںیکیسابتںیہنیکہکعلخاجزئںیہن،بجکتفہہیہنےہکہکںیمھجتےسانجتباکلسغںیہنرکفں
اگ
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راوی  :ازہز ب ٩ج٤یً ،١بساٟوہاب ث٘فی ،خاٟسًُ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

اب َّ
ض أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ َة ثَابٔتٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِز َصزُ بِ َُ ٩جٕ ٔ٤
اٟث َ٘ف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِٔ ِ ً ٩
یَ ١ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ

أَ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ثَاب ٔ ُت بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص َ٣ا أَ ًِت ُٔب ًََِ ٠یطٔ فٔی ُخَ ٕٙ ُ٠و ََل ز ٔ ٕ
َک ُظ
یَ ٩و َل ٜٔىِّی أَ ِ َ
یَِ ٠ًَ ٩یطٔ َحسٔي َ٘ َت ُط َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َف فٔی ِاْل ٔ ِس ََلَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َتزُ ِّز َ
ا ِلَ ِ ُٜ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٗ َِب ِ ١ا َِ ٟحسٔي َ٘ َة َوكَ َِّ ِ٘ ٠ضا َت ِلٔ٠ی َ٘ ّة
ازرہنبلیمج،دبعاولاہب یفقث،اخدل،رکعہم،انبابعسریضاہللہنعےتہک ںیہہک اثتبنبسیقیکویبییبن یلص اہللہیلعفملسیک
دختم ںیم احرض وہح  افر رعض ایک ای روسؽ اہلل ںیم اثتب نب سیق ےس یسک ربی اعدت ای ددنیارییکفہج ےس انراض ںیہن وہں،

نکیلںیماحتلاالسؾںیمانرکشیںیہنرکاناچیتہوہں،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایایکوتاساکابغاسوکفا سرکےنوک
ایترےہ،اسےناہکاہں!آپیلصاہللہیلعفملسےناثتبنبسیقےسرفامایہکاساکابغےلولافراسوکاکیالطؼدےدف۔
رافی  :ازرہنبلیمج،دبعاولاہبیفقث،اخدل،رکعہم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
علخ افر اس ارم اک ایبؿ ہک علخ ںیم الطؼ سک رطح وہیت ےہ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج ھچک مت ےن اؿ وعروتں وک دایےہ ،اس اکانیل اہمترے الحؽ ںیہن ےہ ،آرخ آتی
اظوملؿکت،افررضحترمعریضاہللہنعےنعلخوکاجزئاہکےہ،ارگہچاطلسؿےکاسےنمہنوہافررضحتنامثؿریضاہللےنرسےک ےلٹےسمک تمیےکوعضیھبعلخ
وکاجزئاہکافرآتیاالاؿاخیافاالتقتمادحفداہللےکقلعتماطؤسرفامےتںیہہکہیاؿدحفدےکقلعتمےہوجاہللےناؿدفونںںیم ےسرہاکیےکےئلاکیدفرسے
رپرقمریکںیہ،ینعتبحصافراکیاسھترانہافراطؤسےنانداونں یکیسابتںیہنیکہکعلخاجزئںیہن،بجکتفہہیہنےہکہکںیمھجتےسانجتباکلسغںیہنرکفں
اگ
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راوی  :اسحا ٚواسلی ،خاٟس ،خاٟس حذاءًُ ،ک٣ہ رضی اہلل ً٨ہ ٛہتے ہیں ٛہ ًبساہلل ب ٩ابی اوفی

ی٩
َح َّسثَى َی ِ ٔ ِس َح ُ
ُٔک ََ ٣ة أَ َّ ٪أ ُ ِخ َت ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أُب َ ٕٓی ب ٔ َض َذا َو َٗا ََ ٢تزُ ِّز َ
ا ٚا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
ئ ًَ ِٔ ِ ً ٩
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اَ ٩ِ ًَ ٪خإ ٔ ٟس ًَ ِٔ ِ ً ٩
َف َّز ِت َضا َوأَ ََ ٣ز ُظ یُ َل َِّ ِ٘ ٠ضا َو َٗا َِٔ ٢بِ َزاص ٔی ُ ٥بِ ُ ٩ك َ ِض ََ ٤
َحسٔي َ٘ َت ُط َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِ َ ٥
ض أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَةُ ثَابٔتٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب بِ ٔ ٩أَبٔی َتَ ٔ٤یَ ٤ة ًَ ِٔ ِ ً ٩
َو َس ََّ ٥َ ٠وكَ َِّ ِ٘ ٠ضا َو ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی ََل أَ ًِت ُٔب ًَل َی ثَاب ٔ ٕت فٔی ز ٔ ٕ
یَ ٩و ََل ُخَ ٕٙ ُ٠و َل ٜٔىِّی َلَ أُكٔی ُ٘ ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
یَِ ٠ًَ ٩یطٔ َحسٔي َ٘ َت ُط َٗاَِ ٟت َن ٌَ ِ٥
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠تَ ٍُ ِّز َ

ااحسؼفایطس،اخدل،اخدل یذاء،رکعہمریضاہللہنعےتہکںیہہکدبعاہللنبایبافیفیکنہبےناسوکرفاتیایکافرایبؿایکہکآپ
یلصاہللہیلعفملس ےنرفامای ایک وتاساکابغفا س رکدے یگ؟اسےن اہکاہں!انچہچناس وکابغفا سدے دای افراس وکاکی الطؼ
دے دی ،اربامیہ نب امہطؿ ےن وباہطس اخدل ،رکعہم ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس طلقھا (اس وک الطؼ دے دی) اک ظفل ایبؿ ایک افر

انب ہیمیت ےس وباہطس رکعہم ،انب ابعس ریض اہلل  امہن وقنمؽ ےہ ،اںوہں ےن اہک ہک اثتب نب سیق یک ویبی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسیکدختمںیماحرضوہح افررعضایکایروسؽاہلل!اثتبےساسیکددنیاریافراالخؼیکفہجےسانراضںیہنوہں،نکیل
ںیماسےکاسھترہںیہنیتکس،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایایکوتاساکابغفا سرکدےیگ،اسےنوجابدایاہں!
رافی  :ااحسؼفایطس،اخدل،اخدلیذاء،رکعہمریضاہللہنعےتہکںیہہکدبعاہللنبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
علخ افر اس ارم اک ایبؿ ہک علخ ںیم الطؼ سک رطح وہیت ےہ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج ھچک مت ےن اؿ وعروتں وک دایےہ ،اس اکانیل اہمترے الحؽ ںیہن ےہ ،آرخ آتی
اظوملؿکت،افررضحترمعریضاہللہنعےنعلخوکاجزئاہکےہ،ارگہچاطلسؿےکاسےنمہنوہافررضحتنامثؿریضاہللےنرسےک ےلٹےسمک تمیےکوعضیھبعلخ
وکاجزئاہکافرآتیاالاؿاخیافاالتقتمادحفداہللےکقلعتماطؤسرفامےتںیہہکہیاؿدحفدےکقلعتمےہوجاہللےناؿدفونںںیمےسرہاکیےکےئلاکیدفرسے
رپرقمریکںیہ،ینعتبحصافراکیاسھترانہافراطؤسےنانداونںیکیسابتںیہنیکہکعلخاجزئںیہن،بجکتفہہیہنےہکہکںیمھجتےسانجتباکلسغںیہنرکفں
اگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 255

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ْ٣خمیَ ،قاز ابو٧وح ،جزیز ب ٩حاز ،٦ایوبًُ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ا ِِّ َ ٤ُ ٟ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ٩
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َقا ْز أَبُو ُ ٧و ٕح َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَ ُّی َ
ْخم ٔ ُّی َح َّسث َ٨ا ُ َ
ض ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَةُ ثَابٔتٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ٩ط َّ٤ا ٕ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ی٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَ ِن٘ ٔ ًَُ ٥ل َی ثَاب ٔ ٕت فٔی ز ٔ ٕ
یَ ٩و ََل ُخََّ ٔ ِ ٕٙ ُ٠ل أَنِّی أَ َخ ُ
َف َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠تَ ٍُ ِّز َ
اٖ ا ِلَ ِ ُٜ

َار َٗ َضا
َف َّز ِت ًََِ ٠یطٔ َوأَ ََ ٣ز ُظ َٓٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َحسٔي َ٘ َت ُط َٓ َ٘اَِ ٟت َن ٌَ َِ َ ٥

دمحمنبدبعاہللنبشابرکرخم ی،رقاداوبونح،رجری نباحزؾ،اویب،رکعہم،انبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہک اثتب نبسیقیک
ویبیآپ یلصاہللہیلعفملسیکدختم ںیماحرضوہح  افر رعض ایکہک ایروسؽاہللںیم اثتبنب سیقےکاسھت رےنہ ےساسیک
ددنیاری ای اعدت یک فہج ےس ااکنر ںیہن رکیت ہکلب اسفہج ےس ہک رفکاؿ تمعن اکےھجم رطخہ ےہ ،یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک وت

ااکسابغفا سرکدےیگ،اسےناہکاہں!اسےنفہابغفا سرکدای،آپیلصاہللہیلعفملسےناسوکدجارکےناکمکحدایوتاثتب
نبسیقےناسوکدجارکدای(الطؼدےدی)۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبشابرکرخم ی،رقاداوبونح،رجرینباحزؾ،اویب،رکعہم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

علخافراسارماکایبؿہکعلخںیمالطؼسکرطحوہیتےہافراہللاعت یاکوقؽہکج...
ابب  :الطؼاکایبؿ
علخ افر اس ارم اک ایبؿ ہک علخ ںیم الطؼ سک رطح وہیت ےہ افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک وج ھچک مت ےن اؿ وعروتں وک دای ےہ ،اس اک انیل اہمترے الحؽ ںیہن ےہ ،آرخ آتی
اظوملؿکت،افررضحترمعریضاہللہنعےنعلخوکاجزئاہکےہ،ارگہچاطلسؿےکاسےنمہنوہافررضحتنامثؿریضاہللےنرسےک ےلٹےسمک تمیےکوعضیھبعلخ
وکاجزئاہکافرآتیاالاؿاخیافاالتقتمادحفداہللےکقلعتماطؤسرفامےتںیہہکہیاؿدحفدےکقلعتمےہوجاہللےناؿدفونںںیمےسرہاکیےکےئلاکیدفرسے
رپرقمریکںیہ،ینعتبحصافراکیاسھترانہافراطؤسےنانداونںیکیسابتںیہنیکہکعلخاجزئںیہن،بجکتفہہیہنےہکہکںیمھجتےسانجتباکلسغںیہنرکفں
اگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 256

راوی  :س٠امی ،٪ح٤از ،ایوبًُ ،ک٣ہ ،ج٤ی٠ہ

َک ا َِ ٟحس َ
ٔیث
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ُٔک ََ ٣ة أَ ََّ ٪جٔ٤ی ََ ٠ة ٓ ََذ َ َ
امیلسؿ،امحد،اویب،رکعہم،ہلیمجےنیبناپکیلصاہللہیلعفملسےسرعضایک،رھپاسدحثیوکایبؿایک۔
رافی  :امیلسؿ،امحد،اویب،رکعہم،ہلیمج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االتخػاکایبؿافرایکرضفرتیکانبءرپعلخاکااشرہایکاجاتکسےہافراہللاعت ی...

ابب  :الطؼاکایبؿ
االتخػاکایبؿافرایکرضفرتیکانبءرپعلخاکااشرہایکاجاتکسےہافراہللاعت یاکوقؽہکارگںیہمتاؿےکدرایمؿ االتخػاکادنہشیوہوتاسےکرھگفاولںںیمےساکی
مکح(اثثل)رقمررکول،آرخآتیریبخاکت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 257

راوی  :ابواٟوٟیسٟ ،یث ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ٣ ،شور بْ٣ ٩خ٣ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا َّ
ْخ ََ ٣ة اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢بَىٔی ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔا ِس َتأِذَُ ٧وا فٔی أَ َِ ٪ی ِٜٔ٨حَ ًَل ٔ ٌّی ابِ ََ ٨ت ُض َََِ ٓ ٥ل آ َذ ُ٪
اوباولدیل،ثیل،انبایبمل جنکہ،وسمرنبرخمہمےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکینبریغمہھجمےسااجزتاچےتہںیہہکاینپ
یٹیبیلعےکاکنحںیمدےدںی،نکیلںیماسیکااجزتںیہندےاتکس۔
رافی  :اوباولدیل،ثیل،انبایبملنکہ،وسمرنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولڈنییکعیبےسالطؼںیہنوہیت...
ابب  :الطؼاکایبؿ
ولڈنییکعیبےسالطؼںیہنوہیت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 258

راوی  :اس٤اًی ١بً ٩بساہلل ٣ ،اٟک ،ربیٌہ ب ٩ابی ًبساٟزحٗ ،٩٤اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

یٌ َة بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
ک ًَ َِ ٩رب ٔ َ

اٟشن َ ٔن أََ َّ ٧ضا أ ُ ًِت ٔ َ٘ ِت َٓ ُدي ِّ َ ٍ ِت فٔی
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ک َ َ
ا ٪فٔی بَز ٔ َیز َة ثَ ََل ُث ُسن َ ٕن ِ ٔ ِح َسی ُّ
َز ِو ٔج َضا َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟو ََل ُئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت ََ ٙو َز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ِٟب ُ ِ ٍ َُ ٣ة

ک َِ ٟح ُْ ٥ت ُؼ ِّس َ ٚبٔطٔ
ور ب ٔ َِ ٠ح ِّٕ ُ ٓ ٥
َت ُٔ ُ
َُق َب َِِٔ ٟیطٔ ُخ ِبزْ َوأ ُ ِز ْ ٩ِ ٣ٔ ٦أ ُ ِز ٔ ٦ا ِٟب َ ِیتٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ٥َِ ٟأَ َر ا ِٟبُ ٍِ ََ ٣ة ٓ َٔیضا َِ ٟح َْٗ ٥اُٟوا بَل َی َو َل ٩ِٔ ٜذََ ٔ ٟ
 ١اٟؼَّ َس َٗ َة َٗا ََِ ٠ًَ ٢ی َضا َػ َس َٗ ْة َو َ٨َ ٟا َص ٔسیَّ ْة
ًَل َی بَز ٔ َیز َة َوأََ ِ ٧ت َلَ َتأِک ُ ُ
اامسلیعنبدبعاہلل،امکل،ر ہعینبایبدبعارلنمح،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفملسیتہکںیہہک
ربریہ ےک اعمہلم ںیم نیت ایاکؾ ولعمؾ وہےئ ،افؽ ہی ہک بج ربریہ آزاد یک یئگ وت اےس اس ےک وشرہ ےک قلعتم اایتخر دای ایگ افر
(دفرسے ہی ہک) قح فالء آزاد رکےن فاےل اک ےہ افر روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس رشتفی الےئ وتداھکیاہڈنی وجش امر ریہ یھت،
آپےکاسےنمرفیٹرھگےکوشرےبےکاسھتریھکیئگ،وتآپےنرفامای،اسیکایکفہجےہہکاساہڈنیںیمیھب وگتشےہاےس
ںیہنداتھکی،وجابدایایگہکاہںےہوتیہسرگمفہدصہقاکوگتشےہوجربریہوکالمےہافرآپوتدصہقںیہناھکےت،آپےنرفامای
فہاسےکےئلدصہقےہافرریمےےئلدہہی۔
رافی  :اامسلیعنبدبعاہلل،امکل،ر ہعینبایبدبعارلنمح،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولڈنیالغؾےکاکنحںیموہوتآزادیےکفتقاایتخراکایبؿ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
ولڈنیالغؾےکاکنحںیموہوتآزادیےکفتقاایتخراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 259

راوی  :ابواٟوٟیس ،طٌبہ ،ہ٤اٗ ،٦تازہًُ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا ََ ٢رأَیِ ُتطُ ًَ ِب ّسا َي ٌِىٔی َز ِو َد بَز ٔ َیز َة
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َو َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِٔ ِ ً ٩

اوباولدیل،ہبعش،امہؾ،اتقدہ،رکعہم،انبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکںیمےناسوکینعربریہےکوشرہوکالغؾداھکی۔
رافی  :اوباولدیل،ہبعش،امہؾ،اتقدہ،رکعہم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ولڈنیالغؾےکاکنحںیموہوتآزادیےکفتقاایتخراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 260

راوی ً :بساَلًلی ب ٩ح٤از ،وہیب ،ایوبًُ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َاک ُِٔ٣یثْ ًَ ِب ُس بَىٔی ُٓ ََل ٕ٪
ض َٗا َ ٢ذ َ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسث َ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َي ٌِىٔی َز ِو َد بَز ٔ َیز َة َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ َِِٔ ٟیطٔ َیت ِ َب ٌُ َضا فٔی ٔس َٔ ٜک ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َی ِبکٔی ًََِ ٠ی َضا
دبعاالیلع نب امحد ،فبیہ ،اویب ،رکعہم ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ثیغم ینع ربریہ اک وشرہ ینب الفں اک الغؾ اھت ،افر وگای
ںیماےسدھکیراہوہںہکفہودہنییکویلگںںیماسےکےھچیپےھچیپرفاتوہارھپراہےہ۔
رافی  :دبعاالیلعنبامحد،فبیہ،اویب،رکعہم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ولڈنیالغؾےکاکنحںیموہوتآزادیےکفتقاایتخراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 261

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسً ،بساٟوہاب ،ایوبًُ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ز ِو ُد بَز ٔ َیز َة
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ک َ َ
اب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وٖ َو َرائ َ َضا فٔی ٔس َٔ ٜک ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ
ًَ ِب ّسا أَ ِس َو َز يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ُِٔ٣یثْ ًَ ِب ّسا َ ٔ ٟبىٔی ُٓ ََل َٕٛ ٪أنَِّی أَُ ِ ٧وزُ َِِٔ ٟیطٔ َی ُل ُ
ہبیتقنبدیعس،دبعاولاہب،اویب،رکعہم،انبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکربریہاکاخفدناکیایسہالغؾاھت،اساکانؾثیغماھتافر
ینبالفںاکالغؾاھت،وگایںیماےسدھکیراہوہںہکفہودہنییکویلگںںیماسےکےھچیپےھچیپرھپراہےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعاولاہب،اویب،رکعہم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربریہےکوشرہےکقلعتمآپیلصاہللہیلعفملساکافسرشرکان...
ابب  :الطؼاکایبؿ
ربریہےکوشرہےکقلعتمآپیلصاہللہیلعفملساکافسرشرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 262

راوی ٣ :ح٤سً ،بساٟوہاب ،خاٟسًُ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

اِ ًَ ٪ب ّسا يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ُِٔ٣یثْ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اب َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
ض أَ ََّ ٪ز ِو َد بَزٔی َز َة ک َ َ
َّاض أَ ََل
َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ َِِٔ ٟیطٔ یَ ُل ُ
ًَ ١ل َی ِ ٔ ٟح َيتٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٌَّٟٔ ٥َ ٠بَّا ٕ
وٖ َخ ََِ ٔ٠ضا یَ ِبکٔی َوزُ ُ٣وًُطُ َت ٔشی ُ
ض یَا ًَب ُ
َت ٌِ َح ُب ٔ ٩ِ ٣حُبِّ ُٕ ِ٣
ٔیث بَز ٔ َیز َة َو ٔ ٩ِ ٣بُ ِِ ٔف بَز ٔ َیز َة ُِٔ٣ی ّثا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٟ ٥َ ٠و َرا َج ٌِتٔطٔ َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ٢
اہللٔ َتأ ِ ُ٣زُنٔی َٗا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا أََ٧ا أَ ِط َٔ ٍُ َٗاَِ ٟت ََل َحا َج َة لٔی ٓ ٔیطٔ
دمحم،دبعاولاہب،اخدل،رکعہم،انبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکربریہاکوشرہاکیثیغمان یالغؾاھت،وگایںیماےسدھکیراہوہں

ہکفہربریہےکےھچیپرفاتوہاوھگؾراہےہ،آوسناسیکداڑیھرپ رگرےہںیہ،آپیلصاہللہیلعفملسےنرضحتابعسریضاہللہنع
وکاخمبطرکےتوہےئرفامای،اےابعس!ایکںیہمتربریہےسثیغمیکتبحمافرربریہیکثیغمےسدعافترپبجعتںیہنوہات،رھپ
آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاکش!وتاےسولاٹےل،ینعروجعرکےل،اسےناہک ایروسؽاہلل!ایکآپےھجممکحدےتیںیہ؟آپ
ےنرفامای(ںیہنہکلب)ںیموترصػافسرشرکراہوہں،ربریہےناہکوترھپےھجماسیکرضفرتںیہن۔
رافی  :دمحم،دبعاولاہب،اخدل،رکعہم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیاببستۃمجاابلبےساخ یےہ۔...
ابب  :الطؼاکایبؿ
ہیاببستۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 263

راوی ً :بس اہلل ب ٩رجاء ،طٌبہ ،ح ،٥ٜابزاہی ،٥اسوز

ئ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِٔ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اَلِ َ ِس َوز ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ َرا َز ِت أَ َِ ٪ت ِظتَ ٍ ٔ َی بَز ٔ َیز َة َٓأبََی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َجا ٕ
ََ ٣واَّ َ ٔ ٟ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ ٢
یضا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟو ََل ُئ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ
َک ِت ذََ ٔ ٟ
اطتَ ٍ ٔ َیضا َوأَ ًِتٔ٘ ٔ َ
یضا َِٔل أَ َِ ٪ي ِظتَ ٍٔكُوا ا َِ ٟو ََل َئ ٓ ََذ َ َ
أَ ًِ َت ََ ٙوأتُ َٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٠ح َٕٔ٘ٓ ٥ی ََ ٪َّ ٔ ِ ١ص َذا َ٣ا ُت ُؼ ِّس َ ٚبٔطٔ ًَل َی بَز ٔ َیز َة َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو ََ ٟضا َػ َس َٗ ْة َو َ٨َ ٟا صَ ٔسیَّ ْة
دبع اہلل نب راجء  ،ہبعش ،مکح ،اربامیہ ،اوسد ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ربریہ وکرخدیان اچاہ ،اس ےک اموکلں ےن ااکنر
رکدایرگماسرشطرپرایضوہےئہکقحفالءاںیہناحلصوہ،اعہشئریضاہللاہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسایبؿایکوتآپیلص
اہلل ہیلعفملس ےن رفام ایاس وکرخدیول افرآزادرکدف،اس ےئلہکفالء وت ایس ےک ےئل ےہ سج ےنآزاد ایک ،افر آپ ےک اپس وگتش
الایایگ افراہکایگہکہیفہوگتشےہوجربریہوکدصہق ںیمالماھت،وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہیاسےکےئل دصہقےہ ،نکیل

امہرےےئلدہہیےہ۔
رافی  :دبعاہللنبراجء،ہبعش،مکح،اربامیہ،اوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہیاببستۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 264

راوی  :آز ،٦طٌبہ،

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َو َزا َز َٓ ُدي ِّ َ ٍ ِت َٔ ٩ِ ٣ز ِو ٔج َضا
آدؾ،ہبعش(،دحثیفیہےہرگم)اانتااضہفےہہکربریہوکاسےکوشرہےکابرےںیماایتخردایایگ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ہیاببستۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 265

راوی ٗ :تيبہٟ ،یث٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩زرضی اہلل ً٨ہ

ْصاَّ ٔ ٧یةٔ َوا َِ ٟی ُضوزٔیَّةٔ َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ َُح ََّ٦
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ک َ َ
أِ ٪ذَا ُسئ ٔ َٔ٧ ٩ِ ًَ ١کَاحٔ اَ ِ ٨َّ ٟ

رشکَا ٔ
َا ٔک َط ِیئّا أَ ِٛب َ َ ٍ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ت ُ٘و َ ٢ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َربُّ َضا ً َٔیسی َوص َُو ًَ ِب ْس َٔٔ ً ٩ِ ٣باز ٔاہللٔ
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ت ًَل َی ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َو ََل أَ ًِ َِ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠اْل ٔ ِ َ
م
ہبیتق ،ثیل ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع ےک نلغق ایبؿ رکےت ںیہ ہک بج اؿ ےس رصناین افر ویبہ وعرت ےس اکنح ےک قلعتم
درای ت ایک اجات وت فہ ےتہک ہک اہلل اعت ی ےن املسمونں رپ رشمک وعرںیت  جاؾ رقار دی ںیہ ،افر رشک یک ابت اس ےس ڑبھ رک ںیم
ںیہناجاتنہکوکح وعرترضحتٰیسیعہیلعامالسؾوکاانپربےہکاحالہکنفہدخاےکاکیدنبےںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمکوعرتاملسمؿوہاجےئوتاسےکاکنحافردعتاکایبؿ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
رشمکوعرتاملسمؿوہاجےئوتاسےکاکنحافردعتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسی ،ہظا ،٦اب ٩جزیخً ،لاء ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

وًَ ٪ل َی َ٨ِ ٣ز ٔ ََ ٟتي ِ ٔن ٔ٩ِ ٣
ا ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َو َٗا ََ ًَ ٢لائْ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رش َُ ٛ
ضکَ َ
َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
رشکٔی أَصِ ِٔ ًَ ١ض ٕس ََل ُي َ٘اتُٔ ُ٠ض َِ ٥و ََل
ُح ٕب ُي َ٘اتُٔ ُ٠ض َِ ٥ويُ َ٘اتُٔ٠وُ َ ٧ط َو ُٔ ِ ٣
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن کَاُ ٧وا ُٔ ِ ٣
رشکٔی أَصِ ِٔ َ ١

یف َو َت ِل ُض َز َٓإٔذَا كَ ُض َز ِت َح َََّ ٟ ١ضا ا٨ِّ ٟکَا ُح َٓإ ٔ َِ ٪صا َج َز
َح ٔب  ٥َِ ٟتُ ِد َل ِب َحًَّی َت ٔح َ
ُي َ٘اتُٔ٠وُ َ ٧ط َوک َ َ
أِ ٪ذَا َصا َج َز ِت ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِِ َ ٟ
ََک ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِِ ٌَ ٟضسٔ
َز ِو ُج َضا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِٜٔ٨حَ ُر َّز ِت َِِٔ ٟیطٔ َوِ ٔ َِ ٪صا َج َز ًَ ِب ْس ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَ ِو أَ َْ ٣ة َٓ ُض َ٤ا ُُحَّا َٔ ٪و َُ ٟض َ٤ا َ٣ا َ ٤ُِ ٠ٟٔضا ٔجز ٔ َ
ی ٩ث ُ َّ ٥ذ َ َ
رشٔٛي َن أَصِ ٔ ١ا ِِ ٌَ ٟض ٔس  ٥َِ ٟیُ َز ُّزوا َو ُر َّز ِت أَث ِ َ٤اُ ُ ٧ض َِ ٥و َٗا ََ ًَ ٢لائْ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔ َُ ٣حاصٔ ٕس َوِ ٔ َِ ٪صا َج َز ًَ ِب ْس أَ ِو أَ َْ ٣ة ٔ ِ ٤ُِ ٠ٟٔ
اَ ٪وکَاِ َ ٧ت أ ُ ُّ ٦ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜب ٔ ُِ ٨ت
ًَبَّا ٕ
َق َیب ُة ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی أ ُ ََّ ٣ی َة ً ٔ َِ ٨س ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩اَ ٟد َّل ٔ
اب ٓ ََل ََّ َ٘ ٠ضا َٓ َتزَ َّو َج َضا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ض کَاِ َ ٧ت َ ٔ

٤اَّ ٪
اٟث َ٘ف ُّٔی
اَ ٪ت ِح َت ً َٔی ٔ
اق بِ ٔ ٥ٕ ٨ِ َُ ٩ا ِِ ٔٔ ٟضز ٔ ِّی ٓ ََل ََّ َ٘ ٠ضا َٓ َتزَ َّو َج َضا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث َ
أَبٔی ُسٔ َِی َ

اربامیہ نب ومیس ،اشہؾ ،انب رججی ،اطعء ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رشمنیک یک دف
امجںیتع ںیھت ،افؽ  جیب رشمک ہک آپ اؿ ےس گنج رکےت افر فہ آپ ےس گنج رکےت ےھت ،دفرسے اعمدہ رشمک ہک ہن وت
آپاؿےسگنجرکےتےھتافرہنفہآپےسگنجرکےتےھت،افرارگوکح  جیبوعرترجہترکےکآاجیتوتاسےکاپساغیپؾ
اکنحہنےتجیھببجکتہکاےسضیحہنآاجےئ،افراسےساپکہنوہاجےئ،بجفہاپکوہاجیتوتاسےکےئلاکنحاجزئوہاتافر
ارگوشرہےناسےکاکنحےسےلہپیہرجہتیکوتفہا ےنوشرہوکفا سرکدیاجیتافرارگاؿاکوکح الغؾایولڈنیرجہترکےکآیت
وت فہ دفونں آزاد وہاجےت افر اؿ وک یھب فیہ قح وہات وج اہمرجنی اک وہات ،رھپ اعمدہ اک ذرک اجمدہ یک دحثی یک رطح ایک ،ارگ اعمدہ یک
ولڈنیایالغؾرجہترکےکآےتوتاںیہنفا سہنایکاجاتہکلباؿیکںیتمیقدیاجںیتافراطعءےنانبابعسریضاہللہنعےسلقن
ایکہکرقہبیتنبایباہیمرضحترمعنبااطخلبےکاکنحںیمںیھت،اسوکالطؼدےدی،وتاسےساعمفہینبایبایفسؿےناکنح
رکایلافراؾمکح تنبایبایفسؿ،ایعضنبف م یریےکاکنحںیمںیھت،اسوکالطؼدےدیوتدبعاہللنبنامثؿیفقثےناسےس
اکنحرکایل۔
رافی  :اربامیہنبومیس،اشہؾ،انبرججی،اطعء،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمکایرصناینوعرتذ یای جیبےکاکنحںیم وہافرفہاملسمؿوہاجےئ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
رشمکایرصناینوعرتذ یای جیبےکاکنحںیموہافرفہاملسمؿوہاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :یحٌی اب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب (زوَسی س٨س) ابزاہی ٥ب٨٣ ٩ذر ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب٩
زبي ٍ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
اب َو َٗا َِٔ ٢بِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت کَاِ َ ٧ت
یُوُُ ٧ص َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
ی ٩آ َُ٨٣وا ِٔذَا َجائَ٥ِ ُٜ
ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٨َ ٣
ات ِٔذَا َصا َج ِز َِ ٪لٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٤ت ٔحُ ُ٨ض َّ٩بٔ َ٘ ِو ٔ ٢اہللٔ َت ٌَال َی َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
َّ
ات َُ ٣ضا ٔج َزا ٕ
ت َٓ َ٘ ِس أَ َ ََّق بٔا ِِ ٔ٤ٟح َ٨ةٔ
اٟرش ٔن ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٨َ ٣ا ٔ
ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٨َ ٣
آِ ِاْلیَةٔ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َ َّ
ت َٓا َِ ٣ت ٔحُ٨وصُِ َّ٩لٔ َی ٔ ٔ
َق ب ٔ َض َذا ِ

َّ
َّ َ
ک ِٔ َٗ ٩ِ ٣ؤٟضَٔٗ َّ٩ا َُ َٟ ٢ضَ َّ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َق ِر َ ٪ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َٓک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِٔ ٥َ ٠ذَا أ ِ َ
اَ ِ ٧لِ َ٘ َٓ ٩َ ِ٘ ٔ ٠س بَا َي ٌِ ُتََ َّ٩ُٜل َواہللٔ َ٣ا ََّ ٣ش ِت َی ُس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َس ا َِ ٣زأَة ٕ َٗ ُّم َُي ِ َ ٍ أََّ٧طُ بَا َي ٌَ ُض َّ٩بٔا ِٟک َ ََلٔ ٦
ئ ِ ٔ ََّل ب ٔ َ٤ا أَ ََ ٣ز ُظ اہللُ َي ُ٘و ُُ َٟ ٢ضِٔ َّ٩ذَا أَ َخ َذ ًََِ ٠یضِٔ َٗ َّ٩س بَا َي ٌِ ُتَّ٩ُٜ
َواہللٔ َ٣ا أَ َخ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ

َ َلِک ّ٣ا
ییحی انب ریکب،ثیل ،لیقع ،انب اہشب (دفرسی دنس) اربامیہ نب ذنمر ،انبفبہ ،ویسن ،انباہشب ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعہشئ
ریضاہللاہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکومنموعرںیتبجیبنیلص اہللہیلعفملسیک
دختمںیمرجہترکےکآںیتںیھتوتاہللاعت یےکاسوقؽیکانبءرپاؿاکااحتمؿایلرکےتےھتہکبجومنموعرںیتاہمترے
اپسآںیئوتاؿاکااحتمؿایلرکفآرخآتیکت،رضحتاعہشئاکایبؿےہہکومنموعروتںںیمےسوجاساکارقاررکںیتیلوتفہاس
آزامشئںیموپرییھجمساجںیتوتیبنرکمییلصاہللہیلعفملساؿےسےتہکہکاجؤںیممتولوگںےس تعیےلاکچدخایکمسقیھبکیھب
روسؽاہلل یلص ا﵀علنش فملس اک اہھت یسک وعرت ےک اہھت ےس سم ںیہن وہا زجب اس ےک ہک اؿ ےس رصػ وگتفگ ےک ذرہعی  تعی  ی،
مسقےہدخایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنیسکوعرتاکاہھتںیہنڑکپارگمسجاکاہللےنآپوکمکحدایبجآپاؿےس تعیےتیل
ےھتوترفامدےتیہکںیمےنمتےس تعی یےہ۔
رافی  :ییحی انب ریکب ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب (دفرسی دنس) اربامیہ نب ذنمر ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب،
رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاؿولوگںےکےئلوجاینپویبویںےساالیءرکےتںیہ،اچرامہت...

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاؿولوگںےکےئلوجاینپویبویںےساالیءرکےتںیہ،اچرامہکتااظتنررکانےہ،عیمسملعکت،افؿافءفااکینعمےہہکارگفہروجعرکںیل

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :اس٤اًی ١ب ٩ابی اویص ،بزازراس٤اًی ،١س٠امی ،٪ح٤یس كوی ،١ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص ًَ ِ ٩أَخٔیطٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َُ ٩ِ ًَ ٪ح َِ ٤ی ٕس َّ
اٟلؤی ٔ ١أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و ُ ٢آل َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َّ
َ
ی ٩ث ُ ََّ٧ ٥زَ ََ٘ َٓ ٢اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ٔرش َ
رشبَ ٕة َٟطُ تٔ ِش ٌّا َوً ِ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ن َٔشائٔطٔ َوکَاِ َ ٧ت ا ِنَِٔ ٜت رٔ ِجُ٠طُ َٓأ َٗ َا ٦فٔی َُ ِ ٣
آَِ ٟی َت َط ِض ّزا َٓ َ٘ا ََّ ٢
و٪
ٔرش َ
اٟظ ِضزُ تٔ ِش ٍْ َوً ِ ُ
اامسلیع نب ایب افسی ،ربادراامسلیع ،امیلسؿ ،دیمح  رلی ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع اک وقؽ وقنمؽ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےناینپ ویبویںےکاپس ہناجےنیکمسقاھکح ،اس فتقآپےکاپؤں ںیمومچآیئگ یھت،آپاسیتن دؿکت ا ےنابالاخہن
ںیم میقم رےہ ،رھپ ارتے وت ولوگں ےن رعض ایک ہک آپ ےن اکی امہ یک مسق اھکح  یھت ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہنیہم
اسیتندؿاکیھبوہاتےہ۔
رافی  :اامسلیعنبایبافسی،ربادراامسلیع،امیلسؿ،دیمح رلی،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاؿولوگںےکےئلوجاینپویبویںےساالیءرکےتںیہ،اچرامہکتااظتنررکانےہ،عیمسملعکت،افؿافءفااکینعمےہہکارگفہروجعرکںیل
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راوی ٗ :تيبہٟ ،یث٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َّ
ئ َّأ ٟذی َس َّیم اہللُ ََل َی ٔح َُّٔ ١لَ َح ٕس
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی ِاْل ٔ َیَل ٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ک َ َ

وٖ أَ ِو َي ٌِز ٔ َ ٦ب ٔ َّ
ک بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ
َب ٌِ َس اَلِ َ َج ََّٔ ٔ ِ ١ل أَ ِ ٪یُ ِٔ ٤ش َ
اٟل ََل ٔ٤َ َٛ ٚا أَ ََ ٣ز اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١و َٗا َ ٢لٔی ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َّ
ٕ َحًَّی یُ َل َِّ َٙ ٠و ََل َي َ٘ ٍُ ًََِ ٠یطٔ َّ
اَ ٪و ًَل ٔ ٕٓی
َک ذََ ٔ ٟ
ک ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ِٔذَا ََ ٣ـ ِت أَ ِر َب ٌَ ُة أَ ِط ُضز ٕیُو َٗ ُ
اٟل ََل َُ ٚحًی یُ َل َِّ َٙ ٠ویُ ِذ َ ُ
َوأَبٔی َّ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟس ِر َزا ٔ
رش َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ئ َو ًَائٔظَ َة َواثِى َِی ًَ َ َ
ہبیتق ،ثیل،انعف،انب رمعریض اہلل امہن اہکرکےتےھتہکاالیء سجاکاہللاعت ی ےنذرکایک ےہاسیک ودتذگرےنےک دعبیسک ےک
ےئل الحؽ ںیہن ،رگم ہی ہک اقدعہ ےک اطمقب رفک ےل ای الطؼ اک ارادہ رکے ،اسیج ہک اہلل اعت ی ےن مکح دای افر ھجم ےس اامسلیع ےن
وباہطس امکل ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع اک وقؽ لقن ایک ہک بج اچر امہ ذگر اجںیئ وت ااظتنر ایک اجےئ اگ اہیں کت ہک فہ اس وک الطؼ
دےدےافربجکتفہاسوکالطؼہندےدےالطؼںیہن وہیگ،افرنامثؿ،یلع،اوبدرداء،اعہشئافریبنیلصاہللہیلعفملسےک
ابرہاحصہبےسایسرطحوقنمؽےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،انبرمعریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وقفمداربخلےکامؽفدفتلافراےکسالہفایعؽاکمکحافرانببیسمےناہکہکارگوک...
ابب  :الطؼاکایبؿ
وقفمداربخلےکامؽفدفتلافراےکسالہفایعؽاکمکحافرانببیسمےناہکہکارگوکح صخشدیماؿگنجںیممگوہاجےئوتاسیکویبیاکیاسؽکتااظتنررکے،انب
وعسمدریضاہلل ہنع ےن اکیولڈنیرخدییافر اسےکامکلوکالتشایکرگم فہہن المافر اساک ن ہہنالچوت اکی درمہ ای دف درمہ ےتیلافرےتہکای اہللہی الفں صخشیکرطػ
ےسںیمدےراہوہں،ارگفہآاجےئاگوتاسیک تمیریمےذہمفابج ےہ،افراہکہکاسرطحہطقلںیمایک رکفافراس دیقیےکقلعتمسجیکہگج ولعمؾوہزرہی
ےناہک ہک اسیک ویبی اکنح ہنرکے،افرہن اساک امؽ میسقتوہاگ،افربجاسوک ربخ ہن ےلموت اس ےکےئل فیہرط ہقاکر اایتخرایک اجےئ اگوجوقفمد اربخلیک وصرتںیم
اایتخررکےتںیہ
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راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪یحٌی ب ٩سٌیس ،یزیس

یس َِ ٣ول َی ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟبٌٔثٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩یز ٔ َ

ٔیک أَ ِو ِّ ٔ ٟ
ٔب َوا ِح َ٤ز َِّت َو ِج ََ ٨تا ُظ
َک أَ ِو َٔلَخ َ
ُسئ ٔ ََ ٩ِ ًَ ١ؿ َّاٟةٔ ا َِ٘ َٓ ٥ٔ ٨َ َِ ٟا َُ ٢خ ِذ َصا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی َ ٟ
٠ذئ ِ ٔب َو ُسئ ٔ ََ ٩ِ ًَ ١ؿ َّاٟةٔ ِاْلٔب ٔ َِٔ َٓ ١ـ َ
َّ ١
َک َوََ ٟضا ََ ٌَ ٣ضا ا ِٔ ٟح َذا ُئ َو ِّ
اٟظ َح َز َحًَّی َی َِ٘ ٠اصَا َربُّ َضا َو ُسئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١اَ َ٘ ٠ُّ ٟل ٔة َٓ َ٘ا َ٢
َو َٗا َ٣َ ٢ا َ ٟ
رش ُب ا ِ٤َ ٟا َئ َو َتأِک ُ ُ
اٟش َ٘ا ُئ َت ِ َ
یٌ َة بِ َ ٩أَبٔی
َاػ َضا َو َ ِّ
ک َٗا َُ ٢سٔ َِیا ُُ ٔ ٘٠َ َٓ ٪
رعٓ َِضا َس َّ ٨ة َٓإ ٔ َِ ٪جا َئ ََ ٩ِ ٣ي ٌِز ٔ ُٓ َضا َوِ ٔ ََّل َٓا ِخِ ٔ ٠ل َضا ب ٔ َ٤اَ ٔ ٟ
ِٔ
ارع ِٖ ؤکَائ َ َضا َؤًٔ َ
یت َرب ٔ َ
اَ ٨ِ ٤ٟبٌٔثٔ فٔی أَ ِ٣ز ٔ َّ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪و ٥َِ ٟأَ ِحٔ َِى ًَ ُِ ٨ط َط ِیئّا َُي ِ َ ٍ َص َذا َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َرأَیِ َت َحس َ
اٟـ َّأ ٟة ص َُو ًَ ِ٩
ٔیث َیز ٔ َ
یس َِ ٣ول َی ُ
یت
یس َِ ٣ول َی ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟبٌٔثٔ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َٗا َُ ٢سٔ َِیا ُُ ٔ ٘٠َ َٓ ٪
یٌ ُة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َزیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ی ِحٌَی َو َي ُ٘و َُ ٢رب ٔ َ

یٌ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟطُ
َرب ٔ َ
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،ییحینبدیعس،سیدی(منی ٹغتےکالغؾ)ےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےسوھکح وہح رکبیےکقلعتموپاھچ
ایگوتآپےنرفامایہکاوکسڑکپول،اسےئلہکفہاہمتریےہایاہمترےاھبح یکای ڑھبےیئیکےہ،ےکٹھبوہےئافٹنےکقلعتموپاھچوت
آپانبضغکوہےئگافردفونںرشخررسخوہےئگافررفامایےھجتاسےسایکرسفاکر،افٹنےکاسھتوتاساکداہناپینوموجدےہ،فہ
اپینےئپاگافردرتخاھکےئاگ،اہیںکتہکاساکامکلاسوکلماجےئاگ،افرہطقلےکقلعتمآپےسوپاھچایگوتآپےنرفامایہک
اسیکیلیھتہافراساکرسدنبنھاچہپؿےلافراسوکاکیاسؽکترہتشمرکاترےہ،ارگوکح صخشآےئوجاسوکاچہپؿےلوتریخ
فرہناسوکا ےنامؽےکاسھتالمےل،ایفسؿاکایبؿےہہکںیمر ہعینبدبعارلنمحےسالمافرںیمےناؿ ےساسےکوساھچکیھب
ںیہنایدایک،ںیمےنوپاھچایک سیدی(منیٹغتےکالغؾ)یک دحثیمگدشہاجونرےکابرے ںیمزدینباخدلےس رمفی ےہاںوہںےن
اہک اہں ییحی ایبؿ رکےت ںیہ ہک ر ہعی ےتہک ےھت ہک سیدی (منی ٹغت ےک الغؾ) ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ایفسؿ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ر ہعی
ےسالماھتافراؿےسںیمےنوپاھچاھت۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،ییحینبدیعس،سیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الطؼافردرگیاومرںیمااشرہرکےناکایبؿافرانبرمعریضاہللہنعےناہکہکیبن...
ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼافردرگیاومرںیمااشرہرکےناکایبؿافرانبرمعریضاہللہنعےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاہللاعت یآھکنےکآوسنرپذعابںیہنرکےاگ،نکیلاینپ

زابؿیکرطػااشرہرکےتوہےئرفامایہکاسیکفہجےسذعابرکےاگ،افربعکنبامکلےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنریمیرطػااشرہےسرفامایہکفص
ےلولافراامسءےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنوسکػںیمامنزڑپیھ،ںیمےناعہشئےسامنزیکاحتلںیموپاھچہکایکابتےہ(ولگامنزڑپھرےہںیہ)اعہشئ
ےنرس ےسآامسؿیکرطػااشرایک،ںیمےنوپاھچہکایکوکح اشنینےہ؟اںوہںےنا ےنرسےسااشرہرکےتوہےئاتبایہکاہں!افراسنریضاہللہنعےنایبؿایکہکیبن
یلصاہللہیلعفملسےنرضحتاوبرکبوکااشرےآےگڑبےنھاکمکحدایافرانبابعسریضاہللہنعےنایبؿایکیبن ےنا ےناہھتےسااشرہایکہکوکح  ججںیہنافراوباتقدہ
ےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنوپاھچہکرحمؾےکاکشررپااھبرااھتایاسیکرطػااشرہایکاھت،ولوگںےناہکہکںیہن،وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاھک
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راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ابوًا٣زً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩زو ،ابزاہی ،٥خاٟسًُ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی َُ ٩ِ ًَ ٥خإ ٔ ٟس ًَ ِٔ ِ ً ٩
اٟز ِ ٩ٔ ٛأَ َط َار َِِٔ ٟیطٔ َو َٛب َّ َ ٍ َو َٗاَِ ٟت َزیِ َُ ٨ب َٗا َ٢
َٗا َ ٢ك َ َ
اٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َبٌٔي ٍٔظ ٔ َوک َ َ
ا ٪ک ُ َّ٤َ ٠ا أَتَی ًَل َی ُّ
َ ١ص ٔذظ ٔ َو ًَ َ٘ َس تٔ ِشٌٔي َن
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّٓ ٥َ ٠تٔحَ َٔ ٩ِ ٣ر ِزَ ٔ ٦یأ ِ ُج َ
ود َو َ٣أ ِ ُجو َد ِٔ ٣ث ُ

دبع اہلل نب دمحم ،اوباعرم ،دبعاکلمل نب رمعف ،اربامیہ ،اخدل ،رکعہم ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
ا ےنافٹنرپوساروہرک راػایکافربجیھبرنکےکاپسآےتوتایکسرطػااشرہرکےتافرریبکتےتہکافرزبنیریضاہللاہنع
ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دقع اانلم ںیم ونے یک لکش یک رطح ا ےن اوگنےھٹ وک ومڑ رک اتبای ہک ایوجج اموجج ےک
درفازےلھکےئگںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اوباعرم،دبعاکلملنبرمعف،اربامیہ،اخدل،رکعہم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الطؼافردرگیاومرںیمااشرہرکےناکایبؿافرانبرمعریضاہللہنعےناہکہکیبن...
ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼافردرگیاومرںیمااشرہرکےناکایبؿافرانبرمعریضاہللہنعےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاہللاعت یآھکنےکآوسنرپذعابںیہنرکےاگ،نکیلاینپ
زابؿیکرطػااشرہرکےتوہےئرفامایہکاسیکفہجےسذعابرکےاگ،افربعکنبامکلےناہکہکیبنیلصاہللہیلع فملسےنریمیرطػااشرہےسرفامایہکفص

ےلولافراامسءےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنوسکػںیمامنزڑپیھ،ںیمےناعہشئےسامنزیکاحتلںیموپاھچہکایکابتےہ(ولگامنزڑپھرےہںیہ)اعہشئ
ےنرسےسآامسؿیکرطػااشرایک،ںیمےنوپاھچہکایکوکح  اشنینےہ؟اںوہںےنا ےنرسےسااشرہرکےتوہےئاتبایہکاہں!افراسنریضاہللہنعےنایبؿایکہکیبن
یلصاہللہیلعفملسےنرضحتاوبرکبوکااشرےےسآےگڑبےنھاکمکحدایافرانبابعسریضاہللہنعےنایبؿایکیبنےنا ےناہھتےسااشرہایکہکوکح  ججںیہنافراوب
اتقدہ ےناہک ہک یبن یلص اہلل ہیلعفملسےنوپاھچ ہکرحمؾ ےک اکشر رپااھبرا اھتای اسیک رطػااشرہایک اھت ،ولوگںےناہک ہک ںیہن،وت آپ یلصاہلل ہیلعفملس ےن رفامای ہکاھک
666
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راوی ٣ :شسز ،برشبٔ٣ ٩ـ ،١س٤٠ہ ب٤٘٠ً ٩ہ٣ ،ح٤سب ٩سي ٍی ،٩ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َسا ًَ ْة َلَ یُ َوآ ٔ ُ٘ َضا ًَ ِب ْس ُِ ٣شَٗ ٥ْ ٔ ٠ائ ْٔ ٥ي َُؼل ِّی ٓ ََشأ َ َ ٢اہللَ َخي ِ ّ ٍا ِ ٔ ََّل أَ ًِ َلا ُظ َو َٗا َ ٢ب ٔ َی ٔسظ ٔ

ْص ُٗ ِ٨َ ٠ا یُزَ ِّص ُس َصا َو َٗا َ ٢اَلِ ُ َویِ ٔس ُّی َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد
َو َو َؿ ٍَ أَُ ٠َ ٤ُ ِ ٧ت ُط ًَل َی بَ ِل ٔ ٩ا ُِ ٟو ِس َلی َوا ِٟد ٔ ِٔ ٔ ٨
ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ًَ ٢سا یَ ُضوز ٔ ٌّی فٔی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َجارٔ َی ٕة َٓأ َ َخ َذ
آِ َر ََ ٕٙ ٣و َٗ ِس أ ُ ِػَ ٔ٤ت ِت
أَ ِو َؿا ّحا کَاِ َ ٧ت ًََِ ٠ی َضا َو َر َؿ َذ َرأ ِ َس َضا َٓأتََی ب ٔ َضا أَصَِ ُ٠ضا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه ٔ َی فٔی ٔ ٔ
َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠تَٔ ٠ک ُٓ ََل َِْ ٔ ٟ ٪يِ ٍ ٔ َّأ ٟذی َٗ َتََ ٠ضا َٓأ َ َط َار ِت ب ٔ َزأِس َٔضا أَ َِ ٪لَ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٔ ٟ ٢ز ُج ٕ١
آِ َُيِ ٍ ٔ َّأ ٟذی َٗ َتََ ٠ضا َٓأ َ َط َار ِت أَ ََِ ٪ل َٓ َ٘ا َََ ُٔ َٓ ٢ل َْ٘ ٔ ٟ ٪اتَٔ ٔ ٠ضا َٓأ َ َط َار ِت أَ َِ ٪ن ٌَ َِٓ ٥أ َ ََ ٣ز بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََ
َفؿ َٔذ َرأ ِ ُس ُط بَي ِ َن َح َح َزیِ ٔ٩
َُ

دسمد ،رشبنبلضفم،ہملسنبہمقلع،دمحمنبریسنی،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکاوبااقلمسیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکہعمج
ےکدؿاکیایسیڑھگیوہیتےہہکاملسمؿاسفتقڑھکاوہرکامنزڑپاتھےہافراہللاعت یےسوکح الھبح یکداعرکاتےہوتاہللاوکس
اطعرف امداتیےہافرا ےناہھتےسااشرہایکافراینپاویلگنںیکوپردرایمینا یلگافروھچیٹا یلگرپریھکینعاےسیولوگںیکتلقوکاظرہ
رفامایافرافیسیےنایبؿایکہکھجمےساربامیہنبدعسےنوباہطسہبعشنباجحج،اشہؾنبزدی،اسننبامکلےتہکںیہہکاکیوہیدی
ےنیبنیلصاہللہیلعفملسےکزامہنںیماکیوھچرکیرپملظایکاساکزویرفریغہنیھچایلافرااکسرسلچکڈاال،اےکسرھگفاےلاوکسےل
رکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآےئ،اساحؽںیمہکفہزدنیگےکآرخیاسسنےلریہیھتافراخومشیھت،اس
ےسآرضحنتیلص اہللہیلعفملسےندرای ترفامایےھجتسکےنلتقایک،آپےنلتقرکےنفاےلےکالعفہیسکدفرسےاکانؾےل

رکوپاھچ،اسےنا ےنرسےکااشرےےسوجابدایہکںیہن،رھپیسکافراکانؾےلرکوپاھچوتاسےنااشرےےساہکہکںیہن،رھپ
اقلت اکانؾ ےلرکوپاھچ ایکاس ےن لتق ایکےہ؟وتاس ےنااشرےےسؤالتایہکاہں!انچہچن یبن یلصاہللہیلعفملس ےن مکحدای وتاس
(اقلت)اکرسدفرھتپفںےکدرایمؿرھکرکلچکدایایگ۔
رافی  :دسمد،رشبنبلضفم،ہملسنبہمقلع،دمحمنبریسنی،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الطؼافردرگیاومرںیمااشرہرکےناکایبؿافرانبرمعریضاہللہنعےناہکہکیبن...
ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼافردرگیاومرںیمااشرہرکےناکایبؿافرانبرمعریضاہللہنعےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاہللاعت یآھکنےکآوسنرپذعابںیہنرکےاگ،نکیلاینپ
زابؿیکرطػااشرہرکےتوہےئرفامایہکاسیکفہجےسذعابرکےاگ،افربعکنبامکلےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنریمیرطػ ااشرہےسرفامایہکفص
ےلولافراامسءےنایبؿایکہکیبنیلص اہللہیلعفملسےنوسکػںیمامنزڑپیھ،ںیمےناعہشئےسامنزیکاحتلںیموپاھچہکایکابتےہ(ولگامنزڑپھرےہںیہ)اعہشئ
ےنرسےسآامسؿیکرطػااشرایک،ںیمےنوپاھچہکایکوکح اشنینےہ؟اںوہںےنا ےنرسےسااشرہرکےتوہےئاتبایہکاہں!افراسنریضاہللہنعےنایبؿایکہکیبن
یلصاہللہیلعفملسےنرضحتاوبرکبوکااشرےآےگڑبےنھاکمکحدایافرانبابعسریضاہللہنعےنایبؿایکیبنےنا ےناہھتےسااشرہایکہکوکح  ججںیہنافراوباتقدہ
ےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنوپاھچہکرحمؾےکاکشررپااھبرااھتایاسیکرطػااشرہایکاھت،ولوگںےناہکہکںیہن،وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاھک
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راوی ٗ :بیؼہ ،سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز

یؼ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ

رش ٔٚ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا ِٔٔ ٟت ِ َُ ٨ة َٔ ٩ِ ٣صا صُ َ٨ا َوأَ َط َار ِلٔ َی ا ِٔ ِ ٤َ ٟ

ہصیبق،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،انبرمعےتہکںیہہکںیمےنیبنیلص اہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہکہنتفاسرطػےسآاگیئافر
رشمؼیکرطػااشرہایک۔

رافی  :ہصیبق،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼافردرگیاومرںیمااشرہرکےناکایبؿافرانبرمعریضاہللہنعےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاہللاعت یآھکنےکآوسنرپذعابںیہنرکےاگ،نکیلاینپ
زابؿیکرطػااشرہرکےتوہےئرفامایہکاسیکفہجےسذعابرکےاگ،افربعکنبامکلےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنریمیرطػااشرہےسرفامایہکفص
ےلولافراامسءےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنوسکػںیمامنزڑپیھ،ںیمےناعہشئےسامنزیکاحتلںیموپاھچہکایکابتےہ(ولگامنزڑپھرےہںیہ)اعہشئ
ےنرسےسآامسؿیکرطػااشرایک،ںیمےنوپاھچہکایک وکح اشنینےہ؟اںوہںےنا ےنرسےسااشرہرکےتوہےئاتبایہکاہں!افراسنریضاہللہنعےنایبؿایکہکیبن
یلصاہللہیلعفملسےنرضحتاوبرکبوکااشرےآےگڑبےنھاکمکحدایافرانبابعسریضاہللہنعےنایبؿایکیبنےنا ےناہھتےسااشرہایکہکوکح  ججںیہنافراوباتقدہ
ےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنوپاھچہکرحمؾےکاکشررپااھبرااھتایاسیکرطػااشرہایکاھت،ولوگںےناہکہکںیہن،وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاھک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 274

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،جزیزبً ٩بس اٟح٤یس ،ابواسحا ٚطيبانیً ،بساہلل ب ٩ابی اوفی

اَّ ٚ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
َف
اٟظ ِي َبان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا فٔی َس َ ٕ
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َُغبَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٗا ََ ٔ ٟ ٢ز ُج ٕ ١اِ٧ز ٔ َِٓ ٢ا ِج َس ِح لٔی َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو أَ َِ ٣ش ِی َت ث ُ َّ٥
َ
ک َ َ ٧ض ّارا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اِ٧ز ٔ َِٓ ٢ا ِج َس ِح َٓ َ٨زَ ََ َٓ ٢ح َس َح َُ ٟط فٔی َّ
َرش َب
اٟثاَ ٔ ٟث ٔة ٓ َ ٔ
َٗا َ ٢اِ٧ز ٔ َِٓ ٢ا ِج َس ِح َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو أَ َِ ٣ش ِی َت ِ ٔ ََِّ ٠ًَ ٪ی َ
رش َٔ٘ َٓ ٚا َِٔ ٢ذَا َرأَیِت َُِّ ٥
ِِط
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّ ٥أَ ِو َ٣أ َ ب ٔ َی ٔسظ ٔ ِلٔ َی ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
اِ ٠ٟی َِ َٗ ١س أَٗ َِب ََ ٩ِ ٣ٔ ١صا صُ َ٨ا َٓ َ٘ ِس أَٓ َ َ
اٟؼَّ ائ ٔ ُ٥
یلع نب دبعاہلل  ،رجرینب دبع ادیمحل ،اوبااحسؼ ابیشین ،دبعاہلل نب ایب افیف ےتہک ںیہ ہک مہ اکی رفس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےکاسھت ےھتہک وسرج رغفب وہایگ وت آپ یلص اہللہیلع فملس ےن اکیصخش وک مکح دای ہک ارترک ریمے ےئل وتس وھگول ،اس ےن اہک
اکش! آپ اش ؾ وہےن دےتی ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ارت افر ریمے ےئل وتس وھگؽ ،اس ےن اہک اکش! آپ وھتڑی دری ربص
رکےت اس ےئل ہک ایھب دؿ ابیق ےہ ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھپ رفامای ہک ارت افر ریمے ےئل وتس وھگؽ،انچہچن رسیتی ابر فہ مکح
دےنی ےک دعب ارتا افر وتس وھگےل ،رھپ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رشمؼ یک رطػ ا ےن اہھت ےس ااشرہ رکےت وہےئ رفامای ہک

بجمتراتوکاسرطػےسآاتوہادوھکیوتوھجمسہکرفزہاراطررکےناکفتقآایگےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،رجرینبدبعادیمحل،اوبااحسؼابیشین،دبعاہللنبایبافیف
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
الطؼافردرگیاومرںیمااشرہرکےناکایبؿافرانبرمعریضاہللہنعےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاہللاعت یآھکنےکآوسنرپذعابںیہنرکےاگ،نکیلاینپ
زابؿیکرطػااشرہرکےتوہےئرفامایہکاسیکفہجےسذعابرکےاگ،افربعکنبامکلےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنریمیرطػ ااشرہےسرفامایہکفص
ےلولافراامسءےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنوسکػںیمامنزڑپیھ،ںیمےناعہشئےس امنزیکاحتلںیموپاھچہکایکابتےہ(ولگامنزڑپھرےہںیہ)اعہشئ
ےنرسےسآامسؿیکرطػااشرایک،ںیمےنوپاھچہکایکوکح اشنینےہ؟اںوہںےنا ےنرسےسااشرہرکےتوہےئاتبایہکاہں!افراسن ریضاہللہنعےنایبؿایکہکیبن
یلصاہللہیلعفملسےنرضحتاوب رکبوکااشرےآےگڑبےنھاکمکحدایافرانبابعسریضاہللہنعےنایبؿایکیبنےنا ےناہھتےسااشرہایکہکوکح  ججںیہنافراوباتقدہ
ےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنوپاھچہکرحمؾےکاکشررپااھبرااھتایاسیکرطػااشرہایکاھت،ولوگںےناہکہکںیہن،وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاھک
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راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ،یزیس ب ٩زریٍ ،س٠امی ٪تییم ،ابوًث٤اً ،٪بساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
یم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل یَ ِ َّ٩ٌَ ٨َ ٤أَ َح ّسا َٔ ٔ ٧ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣سا ُئ ب ٔ ََل ٕ ٢أَ ِو َٗا َ ٢أَذَاُ٧طُ َٔ ٩ِ ٣س ُحورٔظ ٔ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا یُ َ٨ازٔی أَ ِو
َ
ِی
اٟؼ ِبحَ أَ ِو ا ِِ َٔ ٟح َز َوأَهِ َض َز یَزٔی ُس َی َسیِطٔ ث ُ ََّّ ٣َ ٥س ِ ٔ ِح َساص َُ٤ا ٔ ٩ِ ٣اَلِ ُ ِ َ
َٗا َ ٢یُ َؤ ِّذ ُٟٔ ٪ي َ ِ ٍ ٔج ٍَ َٗائ ََٔ ٥ِ ُٜ٤وَِ ٟی َص أَ َِ ٪ي ُ٘و ََٛ ٢أُ َّ ٧ط َي ٌِىٔی ُّ

َو َٗا ََّ ٢
َف بِ َُ ٩ربٔی ٌَ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩صُ ِز ُ٣زَ َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی َج ٌِ َ ُ
 ١ا َِ ٟبدٔی َٔ ١وا َِ ٤َ َٛ ٙٔٔ ٔ٨ِ ٤ُ ٟث َٔ ١ر ُج َ٠ي ِ ٔن ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا ُجب َّ َتا َٔ ٩ِ ٣ٔ ٪حسٔی ٕس ُٔ َٟ ٩ِ ٣س ِ ٪ثَ ِس َی ِیض ٔ َ٤ا ِلٔ َی َت َزاٗٔیض ٔ َ٤ا َٓأ َ َّ٣ا ا ُِٙٔ ٔ٨ِ ٤ُ ٟ
َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ث ُ
َََ ٓ ١ل یُزٔی ُس یُ ََِّ ٔ ِ ُٙٔ ٔ٨ل َٟز ٔ َِ ٣ت ک ُ َُّ ١ح ِٕ َ٘ ٠ة
ٓ َََل یُ َِ ُٙٔ ٔ٨ط ِیئّا ِ ٔ ََّل َ٣ا َّز ِت ًَل َی ٔج ِٔ ٠سظ ٔ َحًَّی تُحٔ َّ٩بَ َ٨اُ َ ٧ط َو َت ٌِ ُٔ َو أَثَ َز ُظ َوأَ َّ٣ا ا َِ ٟبدٔی ُ

َِ ٣وؿ ٌَٔ َضا َٓ ُض َو یُو ٔس ٌُ َضا ٓ َََل َت َّت ٔش ٍُ َو ُي ٔظي ٍُ بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ ِلٔ َی َح ِٔ٘٠طٔ

دبع اہلل نب ہملسم ،سیدی نب زرعی ،امیلسؿ یمیت ،اوبنامثؿ ،دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ےن رفامای ہک البؽ یک اذاؿ مت ںیم ےس یسک وک رحسی اھکےن ےس ہن رفےک ،اس ےئل ہک فہ اذاؿ داتی ےہ ای اکپرات ےہ اتہک مت ںیم  ب
دیباریرکےنفاالافرغوہاجےئ(افرآراؾرکےل)ہی دصقمںیہنوہاتہکحبصوہیئگ (افرسیدینبزرعی)ےن ا ےندفونںاہوھتں وک
ابملرک ےک افر دفونں رطػ الیھپ رک اتبایہک حبص اصدؼیک رفینشاسرطح وہیت ےہ ،افر ثیل ےنایبؿ ایک ہک ھجم ےس رفعج نب ر ہعی
ےنوباہطسدبعارلنمحنبرہجا،اوبرہریہریضاہللہنعایبؿایکہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکیخسافروجنکسیکاثمؽاؿدف
آدویمںیکیسےہوجولےہیکدفزرہاسرطحےنہپوہےئوہںہکاھچویتںےسیلسنہکتوہں،یخسبجرخچرکاتےہوتاسیکزرہ
ڈیلیھافردراز وہاجیتےہافراسدحکتاشکدہوہاجیتےہہکاویلگنںےکوپرےپھچاجےتںیہ،نکیللیخببجیھبرخچاکارادہ
رکاتےہوتاسیکزرہاکرہہقلحاینپہگجرپاکپچراتہےہفہاےساشکدہرکاناچاتہےہ،نکیلاشکدہںیہنوہاتافراینپا یلگےسا ےنقلح
یکرطػااشہایک۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،سیدینبزرعی،امیلسؿیمیت،اوبنامثؿ،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ل
ھ
ش
اعلؿرکےناکایبؿافراہللاعت یاکوقؽفاذلنیریومؿازفامھجفملنکی م ھداءا...
ابب  :الطؼاکایبؿ
تفسھ
لھ
اعلؿرکےناکایبؿافراہللاعت یاکوقؽفاذلنیریومؿازفامھجفملنکی مشھداءاالا مآرخآتیا اصدنیقکت(ہکوجولگاینپویبویںرپتمہتاگلےتںیہ،اؿےک
اپساؿیکذاتےکالعفہوکح وگاہہنوہوتاخل)ارگوگاگناینپویبیرپ ھکلرکایااشرےےساییسکاخصااشرےےستمہتاگلےئوتفہوگتفگرکےنفاےلیکرطحےہ،اس
ےئلہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفا ضںیمااشرہوکاجزئاہکےہافرضعبالہاجحزافرالہملعاکیہیذمبھےہ،افراہللاعت یےنرفامایہکرضحترممیاہیلعامالسؾےناس
یک رط ػ ااشرہ ایک وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ اس ےچب ےس ےسیک وگتفگ رکےتکس ںیہ ،وج ایھب وھجےل یہ ںیم وہ ،افر احضک ےتہک ںیہ ہک االرجاا ےس رماد ااشرہ ےہ ،ضعب
ولوگںےناہکہکاسوصرتںیمہندحےہہناعلؿےہرھپاہکہکھکلرکاییسکاخصااشرےےسالطؼدانیاجزئےہ،احالہکنالطؼافر فػےکدرایمؿوکح رفؼںیہن،
ارگ وکح صخشےہک ہک فػوترصػوبےنلےک اسھتوہیتےہوت اساکوجاب ہیےہہک اسرطحالطؼیھبوبےنلےکذرہعیفاعق وہیت ےہ،فرہن الطؼافر فػابلط
وہاجےئاگ،اسرطحرہبےاکاعلؿرکاناجزئےہ،یبعشافراتقدہےناہکہکارگوکح صخشےہکہکےھجتالطؼےہافراینپاویلگنںےسااشرہرکےوتوعرتابنئوہاجےئیگ
افرامحدےناہکہکوگاگنافررہباا ےنرسےسااشرہرکدےوتاجزئےہ،ینعالطؼفریغہرہزیچاثتبوہاجےئیگ
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راوی ٗ :تيبہٟ ،یث ،یحٌی ب ٩سٌیس انؼاری ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ی ٩یَُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥بَُ٨و ًَ ِب ٔس اَلِ َ ِط َض ٔ١
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََل أ ُ ِخب ٔ ٍُ ُ ٥ِ ٛب ٔ َديِ ٍ ٔ ُزورٔ اَلِ َ ِن َؼارٔ َٗاُٟوا بَل َی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢بَُ٨و ا٨َّ ٟحَّارٔ ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥بَُ٨و َساً َٔس َة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٓ َ٘ َب َف أَ َػابٔ ٌَطُ ث ُ ََّ ٥ب َش َل ُضَّ٩
ی ٩یَُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥بَُ٨و ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩ا َِ ٟدز ِ َر ٔد ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
کَاٟزَّامٔی ب ٔ َی ٔسظ ٔث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢وفٔی کُ ِّ١زُورٔ اَلِ َ ِن َؼارٔ َخي ِ ْ ٍ

ہبیتق ،ثیل ،ییحی نب دیعس ااصنری ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف ملس ےن رفامای ہک ںیم ااصنر ےک
رھگ فںںیمبسےسااھچرھگہناتبدفں؟ولوگںےنرعضایکویکںںیہنایروسؽاہلل!،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکونباجنراک
رھگ،رھپفہولگوجاؿےسرقبیںیہ،ینعونبدبعااللہش،رھپفہولگوجاؿےسرقبیںیہ،ینعونباحرث،رھپفہولگوجاؿےس
رقبیںیہ ،ینع ونبزخرج،رھپفہولگ وجاؿےسرقبی ںیہ ،ینعونباسدعہ ،رھپا ےناہھت ےسااشرہرفامایافراینپاویلگنںوک ٹیم
ایل،رھپا ےناہھتےسریتےنکنیھپفاےلیکرطحاؿوکالیھپدای،رھپرفامایہکااصنرےکامتؾرھگفںںیمریخےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،ییحینبدیعسااصنری،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
تفسھ
لھ
اعلؿرکےناکایبؿافراہللاعت یاکوقؽفاذلنیریومؿازفامھجفملنکی مشھداءاالا مآرخآتیا اصدنیقکت(ہکوجولگاینپویبویںرپتمہتاگلےتںیہ،اؿےک
اپساؿیکذاتےکالعفہوکح وگاہہنوہوتاخل)ارگوگاگناینپویبیرپھکلرکایااشرےےساییسکاخصااشرےےستمہتاگلےئوتفہوگتفگرکےنفاےلیکرطحےہ،اس
ےئلہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفا ضںیمااشرہوکاجزئاہکےہافرضعبالہاجحزافرالہملعاکیہیذمبھےہ،افراہللاعت یےنرفامایہکرضحترممیاہیلعامالسؾےناس
یک رطػ ااشرہ ایک وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ اس ےچب ےس ےسیک وگتفگ رکےتکس ںیہ ،وج ایھب وھجےل یہ ںیم وہ ،افر احضک ےتہک ںیہ ہک االرجاا ےس رماد ااشرہ ےہ ،ضعب
ولوگںےناہکہکاسوصرتںیمہندحےہہناعلؿےہرھپاہکہکھکلرکاییسکاخصااشرےےسالطؼدانیاجزئےہ،احالہکنالطؼافر فػےکدرایمؿوکح رفؼںیہن،
ارگ وکح صخشےہک ہک فػوترصػوبےنلےک اسھتوہیتےہوت اساکوجاب ہیےہہک اسرطحالطؼیھبوبےنلےکذرہعیفاعق وہیت ےہ،فرہنالطؼافر فػابلط
وہاجےئاگ،اسرطحرہبےاکاعلؿرکاناجزئےہ،یبعشافراتقدہےناہکہکارگوکح صخشےہکہکےھجتالطؼےہافراینپاویلگنںےسااشرہرکےوتوعرتابنئوہاجےئیگ
افرامحدےناہکہکوگاگنافررہباا ےنرسےسااشرہرکدےوتاجزئےہ،ینعالطؼفریغہرہزیچاثتبوہاجےئیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 277

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس ساًسی

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢أَبُو َحازَٔ ٕ ٦سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی َػاح ٔٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بُ ٌٔ ِث ُت أََ٧ا َو َّ
َق َ ٪بَي ِ َن
اٟشا ًَ َة ََ ٛض ٔذظ ٔ َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔأ ِو ََ ٛضا َتي ِ ٔن َو َ َ

َّ
اٟشبَّابَةٔ َوا ُِ ٟو ِس َلی

یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعی،اکیاحصیبےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایںیماےسیفتق
ںیماجیھبایگوہںہکھجمںیمافرایقتمںیماانتافہلصےہافرآپےناہشدتافردرایمؿفا یا یلگالمرکااشرہےسہیؤالتای۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
تفسھ
لھ
اعلؿرکےناکایبؿافراہللاعت یاکوقؽفاذلنیریومؿازفامھجفملنکی مشھداءاالا مآرخآتیا اصدنیقکت(ہکوجولگاینپویبویںرپتمہتاگلےتںیہ،اؿےک
اپساؿیکذاتےکالعفہوکح وگاہہنوہوتاخل)ارگوگاگناینپویبیرپھکلرکایااشرےےساییسکاخصااشرےےستمہتاگلےئوتفہوگتفگرکےنفاےلیکرطحےہ،اس
ےئلہکیبنیلصاہللہیلع فملسےنرفا ضںیمااشرہوکاجزئاہکےہافرضعبالہاجحزافرالہملعاکیہیذمبھےہ،افراہللاعت یےنرفامایہکرضحترممیاہیلعامالسؾےناس
یک رطػ ااشرہ ایک وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ اس ےچب ےس ےسیک وگتفگ رکےتکس ںیہ ،وج ایھب وھجےل یہ ںیم وہ ،افر احضک ےتہک ںیہ ہک االرجاا ےس رماد ااشرہ ےہ ،ضعب
ولوگںےناہکہکاسوصرتںیمہندحےہہناعلؿےہرھپاہکہکھکلرکاییسکاخصااشرےےسالطؼدانیاجزئےہ،احالہکنالطؼافر فػےکدرایمؿوکح رفؼںیہن،
ارگ وکح صخشےہک ہک فػوترصػوبےنلےک اسھتوہیتےہوت اساکوجاب ہیےہہک اسرطحالطؼیھبوبےنلےکذرہعیفاعق وہیت ےہ،فرہنالطؼافر فػابلط
وہاجےئاگ،اسرطحرہبےاکاعلؿرکاناجزئےہ،یبعشافراتقدہےناہکہکارگوکح صخشےہکہکےھجتالطؼےہافراینپاویلگنںےسااشرہرکےوتوعرتابنئوہاجےئیگ
افرامحدےناہکہکوگاگنافررہباا ےنرسےسااشرہرکدےوتاجزئےہ،ینعالطؼفریغہرہزیچاثتبوہاجےئیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 278

راوی  :آز ،٦طٌبہ ،جب٠ہ ب ٩سحی ،٥اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َج َب َُ ٠ة بِ ُُ ٩س َح ِی َٕ ٥سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤ًُ ٩ز َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟظ ِضزُ صَ ََ ٜذا
َ
ُّ
یَ ٩ي ُ٘و َُّ ٣َ ٢ز ّة ث َ ََلث ٔي َن َو ََّ ٣ز ّة تٔ ِش ٌّا
ٔرش َ
َو َص ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا َي ٌِىٔی ثَ ََلث ٔي َن ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢و َص ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َي ٌِىٔی تٔ ِش ٌّا َوً ِ ٔ

ی٩
ٔرش َ
َوً ِ ٔ

آدؾ،ہبعش،ہلبجنبمیحس،انبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکہنیہماےنت،اےنتافراےنتدونں
اکوہاتےہ،ینعسیتدؿاکوہاتےہ،رھپرفامایاےنتافراےنتدونںینعاسیتندؿاکوہاتےہ،اکیابرسیتدؿرفامےتےھتوتدفرسی
ابراسیتندؿرفامےت۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،ہلبجنبمیحس،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
تفسھ
لھ
اعلؿرکےناکایبؿافراہللاعت یاکوقؽفاذلنیریومؿازفامھجفملنکی مشھداءاالا مآرخآتیا اصدنیقکت(ہکوجولگاینپویبویںرپتمہتاگلےتںیہ،اؿےک
اپساؿیکذاتےکالعفہوکح وگاہہنوہوتاخل)ارگوگاگناینپویبیرپھکلرکایااشرےےساییسکاخصااشرےےستمہتاگلےئوتفہوگتفگرکےنفاےلیکرطحےہ،اس
ےئلہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفا ضںیمااشرہوکاجزئاہکےہافرضعبالہاجحزافرالہملعاکیہیذمبھےہ،افراہللاعت یےنرفامایہکرضحترممیاہیلعامالسؾےناس
یک رطػ ااشرہ ایک وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ اس ےچب ےس ےسیک وگتفگ رکےتکس ںیہ ،وج ایھب وھجےل یہ ںیم وہ ،افر احضک ےتہک ںیہ ہک االرجاا ےس رماد ااشرہ ےہ ،ضعب
ولوگںےناہکہکاسوصرتںیمہندحےہہناعلؿےہرھپاہکہکھکلرکاییسکاخصااشرےےسالطؼدانیاجزئےہ،احالہکنالطؼافر فػےکدرایمؿوکح رفؼںیہن،
ارگ وکح صخشےہک ہک فػوترصػوب ےنلےک اسھتوہیتےہوت اساکوجاب ہیےہہک اسرطحالطؼیھبوبےنلےکذرہعیفاعق وہیت ےہ،فرہنالطؼافر فػابلط
وہاجےئاگ،اسرطحرہبےاکاعلؿرکاناجزئےہ،یبعشافراتقدہےناہکہکارگوکح صخشےہکہکےھجتالطؼےہافراینپاویلگنںےسااشرہرکےوتوعرتابنئوہاجےئیگ
افرامحدےناہکہکوگاگنافررہباا ےنرسےسااشرہرکدےوتاجزئےہ،ینعالطؼفریغہرہزیچاثتبوہاجےئیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 279

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،اس٤اًیٗ ،١یص ،ابو٣شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢وأَ َط َار أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
یَ ٩ح ِی ُث یَ ِلَِ َ ٍُ ُ٠قَ٧ا
وب فٔی ا ََِّ ٟٔساز ٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔسظ ٔ ِ َ ٧ح َو ا َِ ٟی َِ ٩ٔ ٤اْل ٔ َی٤ا َُ ٪صا صُ َ٨ا ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أََلَ َوِ ٔ َّ ٪ا ِِ َ٘ ٟش َو َة َؤََُ ٠ى ا ِٔ ُ٠ُ٘ ٟ

َّ
رض
اٟظ ِی َلا َٔ ٪رب ٔ َ
یٌ َة َو َُ َ ٣
دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اامسلیع،سیق،اوبوعسمدریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےننمییکرطػااشرہایکافردف
ابر رفامای اامیؿ اس ہگج ےہ افر اسقفت  یبل افر وقؾ یک یتخس اؿ ولوگں ںیم ےہ ،وج افوٹنں رپ الچےت ںیہ افر سج رطػ ےس ڑچاتھ
ےہفاہںرےتہںیہ،رمادر ہعیفرضمےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اامسلیع،سیق،اوبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
تفسھ
لھ
اعلؿرکےناکایبؿافراہللاعت یاکوقؽفاذلنیریومؿازفامھجفملنکی مشھداءاالا مآرخآتیا اصدنیقکت(ہکوجولگاینپویبویںرپتمہتاگلےتںیہ،اؿےک
اپساؿیکذاتےکالعفہوکح وگاہہنوہ وتاخل)ارگوگاگناینپویبیرپھکلرکایااشرےےساییسکاخصااشرےےستمہتاگلےئوتفہوگتفگرکےنفاےلیکرطحےہ،اس
ےئلہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفا ضںیمااشرہوکاجزئاہکےہافرضعبالہاجحزافرالہملعاکیہیذمبھےہ،افراہللاعت یےنرفامایہکرضحترممیاہیلعامالسؾےناس
یک رطػ ااشرہ ایک وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ اس ےچب ےس ےسیک وگتفگ رکےتکس ںیہ ،وج ایھب وھجےل یہ ںیم وہ ،افر احضک ےتہک ںیہ ہک االرجاا ےس رماد ااشرہ ےہ ،ضعب
ولوگںےناہکہکاسوصرتںیمہندحےہہناعلؿےہرھپاہکہکھکلرکاییسکاخص ااشرےےسالطؼدانیاجزئےہ،احالہکنالطؼافر فػےکدرایمؿوکح رفؼںیہن،
ارگ وکح صخشےہک ہک فػوترصػوبےنلےک اسھتوہیتےہوت اساکوجاب ہیےہہک اسرطحالطؼیھبوبےنلےکذرہعیفاعق وہیت ےہ،فرہن الطؼافر فػابلط
وہاجےئاگ،اسرطحرہبےاکاعلؿرکاناجزئےہ،یبعشافراتقدہےناہکہکارگوکح صخشےہکہکےھجتالطؼےہافراینپاویلگنںےسااشرہرکےوتوعرتابنئوہاجےئیگ
افرامحدےناہکہکوگاگنافررہباا ےنرسےسااشرہرکدےوتاجزئےہ،ینعالطؼفریغہرہزیچاثتبوہاجےئیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 280

راوی ٤ً :زب ٩زرارہً ،بساٌٟزیز ب ٩ابی حاز ،٦ابوحاز ،٦سہ١

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س ِض َٕٗ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا

 ١ا َِ ٟيت ٔٔی ٥فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َصَ َٜذا َوأَ َط َار ب ٔ َّ
َف َد بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َط ِیئّا
اٟشبَّابَ ٔة َوا ُِ ٟو ِس َلی َو َ َّ
َوکَآ ٔ ُ

رمعنبزرارہ،دبعازعلسینبایباحزؾ،اوباحزؾ،لہسےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایںیمافرمیتییکرپفرشرکےن

فاالدفونںتنجںیماسرطحوہںےگافراہشدتافردرایمؿفا یا یلگےسااشرہرفامایافراؿےکدرایمؿذرااشکدیگریھک۔
رافی  :رمعنبزرارہ،دبعازعلسینبایباحزؾ،اوباحزؾ،لہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انکہیا ےنےچبیکیفناکایبؿ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
انکہیا ےنےچبیکیفناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 281

راوی  :یحٌی بٗ ٩زًہ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة َح َّسث َ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

َک ِٔٔ ٩ِ ٣ب ٔ َٕٗ ١ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٣َ ٢ا أَ َِ ٟواَُ ٧ضا َٗا َ ٢حُ ِْ ٤ز َٗا ََ ٢ص ِ١
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ُوَ ٔ ٟس لٔی ُ ََُل ْ ٦أَ ِس َو ُز َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ٟ ١
َّ
ک صَ َذا َ٧زَ ًَطُ
رع َْٗ ٚا َ ١َّ ٌََ ٠َٓ ٢ابِ ََ ٨
ٓ َٔیضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِو َر ََٗ ٚا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢أنََّی ذََ ٔ ٟ
ک َٗا َ٠ٌََ ٟ ٢طُ َ٧زَ ًَ ُط ٔ ِ

ییحینبزقہع،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکاکیصخشیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیم
احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمے اہں ایسہ افؾ ڑلاک دیپا وہا ےہ ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ایک ریتے اپس وکح 
افٹنےہ؟اسےناہکاہں!آپےنوپاھچفہسکرگنےکںیہ،اسےناہکرسخ!آپےنوپاھچہکاؿںیموکح دیفساملئایسہیھب
ےہ،اس ےن اہکاہں،آپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفامای ااسیویکں رکوہا ؟اس ےن اہک اشدی یسکرگ ےناس وک اچنیھک وہ،آپ ےن رفامای
ایسرطحنکممےہریتےاسےٹیبےکاسھتیھبااسیوہاوہ۔
رافی  :ییحینبزقہع،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعلؿرکےنفاےلوکمسقالھکےناکایبؿ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿرکےنفاےلوکمسقالھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 282

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١جویزیہ٧ ،آًٍ ،بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُج َویِز ٔ َی ُة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َٗ َذ َٖ ا َِ ٣زأَ َت ُط
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َف َ ٚبَ ِي َُ ٨ض َ٤ا
َٓأ َ ِح َُ َٔ ٠ض َ٤ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّّ َ ٥
ومیس نب اامسلیع ،وجریہی ،انعف ،دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ااصنر ںیم ےس اکی صخش ےن اینپ ویبی رپ تمہت اگلح  وت یبن یلص
اہللہیلعفملسےناؿدفونںےسفلحایل،رھپاؿدفونںےکدرایمؿرفتقیرکادی۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،وجریہی،انعف،دبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعلؿںیمادتباءرمدےسرکاح اجےئ۔...
ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿںیمادتباءرمدےسرکاح اجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 283

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،اب ٩ابی ًسی ،ہظا ٦ب ٩حشاًُ ،٪ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
ُٔک َُ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
ٔی ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩ح َّش َ

أَ َّ ٪ص ََٔل َ ٢بِ َ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َٗ َذ َٖ ا َِ ٣زأَ َت ُط َٓ َحا َئ َٓظَ ض ٔ َس َوأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َّ ٪أَ َح َس ُ٤َ ٛا کَاذ ٔ ْب ٓ ََض ِ١
ٔ٤َ ُٜ٨ِ ٣ا َتائ ْٔب ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٣ت َٓظَ ض ٔ َس ِت
دمحم نباشبر،انبایبدعی،اشہؾنباسحؿ،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہہکالہؽنباہیمےناینپ
ویبیوکتمہتاگلح فہآایافراسےنوگایہدیافریبنیلصاہللہیلعفملسرفامےنےگلہکدخااجاتنےہہکمتںیمےساکیصخشوھجاٹ
ےہاسےیلمتںیمےسوکؿوتہبرکاتےہرھپفہوعرتڑھکیوہح افراسےنوگایہدی۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعی،اشہؾنباسحؿ،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعلؿاکایبؿافروجصخشاعلؿےکدعبالطؼدےاساکایبؿ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿاکایبؿافروجصخشاعلؿےکدعبالطؼدےاساکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 284

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،اب ٩طہاب ،سہ ١ب ٩سٌس ساًسی ٛہتے ہیں ٛہ ًوی٤ز ًحَلنیً ،اػ ٥بً ٩سی انؼاری

اب أَ ََّ ٪س ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس َّٔی أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ًُ ٪ویِّ ٔ٤زا ا ِِ ٌَ ٟح ََلن ٔ َّی َجا َئ ِلٔ َی
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

اػ ٔ ٥بِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
١
ٔی اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط یَا ًَ ٔ
ًَ ٔ
ٕ َئ ٌَِ ُ
اػ ُ ٥أَ َرأَیِ َت َر ُج َّل َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل أَ َي ِ٘ ُتُ ُ٠ط َٓ َت ِ٘ ُتُ٠وَ٧طُ أَ ِِ َٛ ٦ی َ
ک
ک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َٔ ًَ ٢
َس ِ ١لٔی یَا ًَ ٔ
اػ َْ ٥ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
اػ ُ ٩ِ ًَ ٥ذََ ٔ ٟ

اػ ٕ٣َ ٥ا َسَ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َُک َظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤َ ٟشائ ٔ ََ ١و ًَابَ َضا َحًَّی َٛب ُ َ ٍ ًَل َی ًَ ٔ
َٓٔ
اػ ْ٥
َک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َٔ ًَ ٢
اػ ِْ ٥لٔ َی أَصِٔ٠طٔ َجائَطُ ًُ َویِْ ٔ٤ز َٓ َ٘ا ََ ٢یا ًَ ٔ
َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َر َج ٍَ ًَ ٔ
اػ ُ٣َ ٥اذَا َٗا ََ ٟ ٢

َک َظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟشأ َ ََ ٟة َّأًٟی َسأ َ ُِ ٟت ُط ًَ َِ ٨ضا َٓ َ٘ا ََ ًُ ٢ویِْ ٔ٤ز َواہللٔ َلَ أََ ِ ٧ته ٔی
َ ٌُ ٔ ٟویِٔ٤ز َٕ ٥َِ ٟتأِتٔىٔی ب ٔ َديِ ٍ ٕ َٗ ِس َ ٔ
ض َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت
َحًَّی أَ ِسأ َ َٟطُ ًَ َِ ٨ضا َٓأَٗ َِب ََ ًُ ١ویِْ ٔ٤ز َحًَّی َجا َئ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َس َم ا٨َّ ٟا ٔ
ٔیک
َ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أُِ٧ز ٔ ََ ٓ ٢
ٕ َئ ٌَِ ُ
َر ُج َّل َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل أَ َي ِ٘ ُتُ٠طُ َٓ َت ِ٘ ُتُ٠وَ٧طُ أَ ِِ َٛ ٦ی َ
َّ
َّ
ک َٓاذِ َص ِب َٓأ ِ ٔ
َفَُا
َوفٔی َػاحٔبَتٔ َ
ت ب ٔ َضا َٗا ََ ٢س ِض َْ َٓ ١ت ََل ًَ َ٨ا َوأََ٧ا َ ٍَ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ض ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َ َ
َٔ ٩ِ ٣ت ََلًُٔ٨ض ٔ َ٤ا َٗا ََ ًُ ٢ویِْ ٔ٤ز ََ ٛذبِ ُت ًََِ ٠ی َضا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ ِ ٪أَ َِ ٣شِٜت َُضا ٓ ََل ََّ َ٘ ٠ضا ثَ ََلثّا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪یأ ِ َُ ٣ز ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اب َٓکَاِ َ ٧ت ُس ََّ ٨ة ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ

اامسلیع،امکل،انباہش ب،لہسنبدعساسدعیےتہکںیہہکوعرمیالجعین،اعمصنبدعیااصنریےکاپسآےئافراؿےساہکاے
اعمص!اتبؤارگوکح صخشاینپویبیےکاسھتیسکصخشوکاپےئافرفہاسوکلتقرکدےوتمتاسوکلتقرکدےتیوہرھپفہےباچرہایک
رکے؟ اے اعمص! اس ےک قلعتم مت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپوھچ ،اعمص ےن اس ےک قلعتم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ وت
آپےناؿولئسمںوکوجالبرضفرتوپےھچاجںیئ،اندنسپدییگیکاگنہےسداھکی،افربیعیکابتیھجمس،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےس وج ابت اعمص ےن ینس فہ اؿ وک انوگار ذگری ،بج اعمص ا ےن رھگ فاولں ےک اپس آےئ وت اؿ ےک اپس وعرمی آےئ افر وپاھچ ہک
اے اعمص! روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایک رفامای ےہ ،اعمص ےن اہک ہک مت وکح  ایھچزیچ ںیہن الےئ ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
ریمے وساؽ وک اندنسپ اھجمس ےہ ،وعرمی ےن اہک ہک دخبا ںیم ابز ںیہن آفں اگ بج کت ہک ںیم اس ےک قلعتم آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ےس ہن وپھچ ولں ،وعرمی رفاہن وہےئ ،اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ولوگں ےک درایمؿ ںیم آےئ افر
رعضایکہکایروسؽاہلل!ؤالتےیئہکارگوکح صخشاینپویبیےکاسھتیسکصخشوکاپےئافرفہاس وکلتقرکدےوتآپاسوکلتق
رکدںی ےگ ،وت رھپ فہ (ےب اچرہ) ایک رکے ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ریتے افر ریتی ویبی ےک قلعتم آتی انزؽ
وہیکچ ےہ ،اج اینپ ویبی وک ےل آ ،لہس اک ایبؿ ےہ ہک دفونں ےن اعلؿ ایک افر ںیمولوگں ےکاسھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس
اھت ،بج دفونں اعلؿ ےس افرغ وہےئ وت وعرمیےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ارگ ںیم اس وک ا ےن اپس راتھک وہں وت ںیم وھجاٹ وہں
اگ،انچہچنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکمکح ےسےلہپ اںوہںےننیتالطںیقدے دںی،انباہشبےناہک ہک اعلؿرکےنفاولں
ےکےئلیہیتنسوہیگ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،انباہشب،لہسنبدعساسدعیےتہکںیہہکوعرمیالجعین،اعمصنبدعیااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیماعلؿرکےناکایبؿ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
دجسمںیماعلؿرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :یحٌی ً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ اب ٩طہاب

اب ًَ ِ ٩ا ََِ ٤ُ ٟل ًَ َٔ ٨ة َو ًَ ِ ٩اُّ ٟش َّٔ ٨ة ٓ َٔیضا ًَ َِ ٩حسٔیثٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َس ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَخٔی بَىٔی َساً َٔس َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َجا َئ ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ

ِ
ٕ َئٌِ ُ َ
ُقآ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِ٣ز ٔا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن
أَ َرأَیِ َت َر ُج َّل َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل أَ َي ِ٘ ُتُ٠طُ أَ ِِ َٛ ٦ی َ َ
َٓ ١أِ٧زَ َ ٢اہللُ فٔی َطأٔ٧طٔ َ٣ا ذ َ َ
ََک فٔی ا ِِ ُ ٟ
َ
َفَُا َٗا َ٢
ٔیک َوفٔی ا َِ ٣زأَت ٔ َ
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َٗ َضی اہللُ ٓ َ
ک َٗا ََ َٓ ٢ت ََل ًَ َ٨ا فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َوأَ٧ا َطاص ْٔس َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َفَُا ٔ٩ِ ٣
ََ ٛذبِ ُت ًََِ ٠ی َضا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ ِ ٪أَ َِ ٣شِٜت َُضا ٓ ََل ََّ َ٘ ٠ضا ثَ ََلثّا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪یأ ِ َُ ٣ز ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن ََ
َف ْی ٙبَي ِ َن کَُ ٣ُ ِّ١ت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢ابِ ُ٩
َار َٗ َضا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ذَا َک َت ِ ٔ
اَّ ٟت ََلًُ َٔ َٔٓ ٩
اٟش َُّ ٨ة فٔی
اٟش َُّ ٨ة َب ٌِ َسص َُ٤ا أَ ِ ٪ي َ َّ
ٔط َض ٕ
َُف َ ٚبَي ِ َن ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن َوکَاِ َ ٧ت َحا َّٔ ٣ل َوک َ َ
ا ٪ابَِ ُ٨ضا یُ ِسع َی َٔل ُ ِّ٣طٔ َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ج َز ِت ُّ
اب َٓکَاِ َ ٧ت ُّ

ُ
َ
اب ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی فٔی َص َذا
َف َق اہللُ َٟطُ َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ٔ٣ي َ ٍاث َٔضا أَ َّ ٧ضا َتزٔثطُ َو َیز ٔ ُث َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا َ َ
َ
ُح ْة ٓ َََل أ ُ َراصَا ِ ٔ ََّل َٗ ِس َػ َس َٗ ِت َو ََ ٛذ َب
ا َِ ٟحسٔیثٔ ِ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٪ِ ٔ ِ ٢جائ َ ِت بٔطٔ أَ ِح ََ ٤ز َٗ ٔؼي ّ ٍا َٛأُ َّ ٧ط َو َ َ
ُ َّ
ک
ُکوظ ٔ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠ی َضا َوِ ٔ َِ ٪جائ َ ِت بٔطٔ أَ ِس َو َز أَ ًِي َ َن ذَا أَ َِ ٟي َتي ِ ٔن ٓ َََل أ َرا ُظ َِٔل َٗ ِس َػ َس ََِ ٠ًَ ٚی َضا َٓ َحائ َ ِت بٔطٔ ًَل َی ا ُِ ِ ٤َ ٟ
ییحی،دبعارل زاؼ،انبرججیانباہشبےنھجمےساعلؿافراسےکونسمؿرطےقیےکقلعتمینباسدعہےکاھبح لہسنبدعسیک
دحثیایبؿیکہکاکیااصنریصخشروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہلل!ارگوکح صخش
اینپویبیےکاسھتیسکرمدوکاپات ےہافرفہاسوکلتقرکداتیےہوتآپاسوکلتقرکدےتیںیہ،ؤالتےیئآرخفہ(لتقہنرکے)وتایک
رکے ،اہلل اعت ی ےن اس یک اشؿ ںیم فہ آتی انزؽ یک سج ںیم اعلؿ رکےن فاولں ےک قلعتم مکح ےہ ،یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن

رفامای اہلل ےن ریتے افر ریتی ویبی ےک قلعتم مکح اصدر رفام دای ےہ اؿ دفونں ےن دجسم ںیم اعلؿ ایک افر ںیم اس فتق وموجد اھت،
بجدفونںافرغوہےئوتاسرمدےن اہکہکارگںیم اوکسا ےناپسراتھکوہں وتولگےھجموھجاٹںیھجمسےگانچہچنیبن یلصاہلل ہیلع
فملس ےک مکحدےنی ےس ےلہپاس ےن اینپ ویبی وک الطؼدےدی۔ بجدفونں اعلؿ ےس افرغ وہےئ افر اوکس یبن یلص اہللہیلعفملس
ےکاسےنمدجارکدایوتآپےنرفامایرہاعلؿرکےنفاولںےکدرایمؿرفتقییکیہیوصرتےہ۔انبرججیےنانباہشباکوقؽ
لقنایکہکاؿدفونںےسہیرط ہقراجئوہایگہکاعلؿرکےنفاولںںیمرفتقیرکادیاجےئ۔فہوعرتاحہلمیھتافرفہہچباینپامں
ےکانؾےساکپرااجاتاھت،انباہشباکایبؿےہہکریماثںیمہیرط ہقراجئوہایگہکفہ وعرتاسےچبیکافرہچباینپامںاکفارث
وہاگ اسیج ہک اہلل اعت ی ےن اس ےک ےئل رقمر ایک ےہ۔ انب رججی ےن وباہطس انب اہشب لہس نب دعس اسدعی ےس اس دحثی ںیم
ہ
ب
رفاتیایکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکارگوعرترسخرگناک ھگناہچبدےوتںیموھجمسںاگہکفہوعرتیچسےہافرارگڑبی
ڑبی اک ی آوھکنں فاال افر ڑبے ڑبے وچزتفں فاالدیپا وہا وت ںیم وھجمسں اگ ہک رمد اچس ےہ ،دعب ازاں اس وعرت ےن ایس دفرسی
وصرتاکہچبانج۔
رافی  :ییحی،دبعارلزاؼ،انبرججیانباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکارگںیمریغبوگاہےک راسگررکات...
ابب  :الطؼاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکارگںیمریغبوگاہےک راسگررکات

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :سٌیسبًٔ ٩ي ٍ وٟیث ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسٗ ،٥اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س
ی فٔی ذَُ َ ٔ ٟ
اػ ُ ٥بِ ُٔ ًَ ٩س ٓ ٕ
ْص َٖ َٓأ َ َتا ُظ
َک اَّ ٟت ََلًُ َُ ٨ِ ٔ ً ٩س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َٔ ًَ ٢
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَُ َّ ٧ط ذُ ٔ َ
ک َٗ ِو َّل ث َّ ٥ا ِن َ َ

یت ب ٔ َض َذا اَلِ َ ِ٣ز ِٔ ٔ ََّل ِ َ٘ ٔ ٟولٔی ٓ ََذ َص َب بٔطٔ ِلٔ َی
َر ُج ِْ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١و ٔ٣طٔ َي ِظُٜو َِِٔ ٟیطٔ أَُ َّ ٧ط َٗ ِس َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل َٓ َ٘ا َٔ ًَ ٢
اػ ْ٣َ ٥ا ابِ ُتُ ٔ ٠
اِ ٠ٟح َٔ ٥س ِب َم َّ
َفا َٗٔ٠ی ََّ ١
اٟظ ٌَز ٔ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ک اٟزَّ ُج ُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َ ٍ ُظ ب ٔ َّأ ٟذی َو َج َس ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٣زأَ َت ُط َوک َ َ
ِ ٣ُ ١ؼ َ ًّ
اِ ٠ٟح َٔ٘ َٓ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اَّ ٪أ ٟذی ا َّزع َی ًََِ ٠یطٔ أَُ َّ ٧ط َو َج َس ُظ ً ٔ َِ ٨س أَصِٔ٠طٔ َخ ِس َّل آ َز ََٛ ٦ثٔي ٍَ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَي ِّ ِن
َوک َ َ
ُّ
َّ
ََک َز ِو ُج َضا أَُ َّ ٧ط َو َج َس ُظ ٓ َََل ًَ َ ٩أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢ر ُج َْٔ ١لبِ ٔ٩
َٓ َحائ َ ِت َطبٔی ّضا بٔاَّ ٟز ُج ٔ ١أ ٟذی ذ َ َ
ِک
ًَبَّا ٕ
ض فٔی ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص ه ٔ َی َّأًٟی َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َر َج ُِ ٤ت أَ َح ّسا بٔ َِيِ ٍ ٔبَ ِّي َٕ ٨ة َر َج ُِ ٤ت َص ٔذظ ٔ َٓ َ٘ا َََ ٢ل تَٔ ٠
ٕ آ َز ََ ٦خس َّٔل
اٟشو َئ َٗا َ ٢أَبُو َػإ ٔ ٟح َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ا َِ ٣زأَ ْة کَاِ َ ٧ت تُوِ ضٔزُ فٔی ِاْل ٔ ِس ََلُّ ٔ ٦

دیعسنبعفیسزفثیل،ییحینبدیعس،دبع ارلنمحنباقمس،اقمسنبدمحم،انبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےک
اپساعلؿاکذترکہوہراہاھت،اعمصنبدعیےناےکسقلعتمھچکڑبیابتیہکرھپفا سالچآایاےکساپسایکسوقؾاکاکیآد یآایافر
اکشتی یک ہک اس ےن اینپ ویبی ےک اسھت اکی رمد وک داھکی ےہ وت اعمص ےن اہک ڑبا وبؽ اسےنمآای افر اوکس رکیل یبن یلص اہلل ہیلع فملس
ےک اپس ایگ افر اس رمد ےک قلعتمآپ ےس ایبؿ ایک سج وک اینپ ویبی ےک اسھتداھکی اھت ،فہ(دوعی) رکےنفاالرمد زرد رگن ،مک
وگتشفاال(دالب)افردیسےھ ابولںفاالاھتافرسجےکقلعتم دوعیایکاھتہکاوکساینپویبیےکاسھتداھکیےہدنگؾوگںافررفہب
ڈنپویلں فاال اھت ،یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ای اہلل! الص  تقیق آاکشر رکدے ،فہ وعرت اس رمد ےک اشمہب ہچب ےنج سج ےک
قلعتمدوعیایکاھتہکاسوکاینپویبیےکاسھتداھکیےہ۔یبنیلص اہللہیلعفملسےناؿدفونںےکدرایمؿاعلؿرکاای۔اکیصخش
ےنانبابعسریضاہللہنع ےسوپاھچایک ہیوعرتفیہ یھت ےکسجقلعتمآرضحنت یلصاہللہیلعفملسےنرفامای اھت ہکارگںیم یسک وک
ریغبوگاہےک راسگررکاتوتیہیےہ،انبابعسریضاہللہنعےنوجابدایںیہنفہدفرسیوعرتیھتوجالعہیناالسؾںیمرباح رکیت
یھت۔اوباصحلافردبعاہللنبوی فےن"دخال"اکظفلرفاتیایکےہ۔
رافی  :دیعسنبعفیسزفثیل،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنباقمس،اقمسنبدمحم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکارگںیمریغبوگاہےک راسگررکات

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٤ً :زوب ٩زرارہ ،اس٤اًی ،١ایوب ،سٌیس ب ٩جبي ٍ رضی اہلل ً٨ہ

وب ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔلبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َر ُج َْ َٗ ١ذ َٖ ا َِ ٣زأَ َت ُط َٓ َ٘ا َ٢
َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
َف َ ٚأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن أَ َخ َو ِی بَىٔی ا ِِ ٌَ ٟح ََل َٔ ٪و َٗا َ ٢اہللُ َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َّ ٪أَ َح َس ُ٤َ ٛا کَاذ ٔ ْب ٓ ََض ِ٤َ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ا َتائ ْٔب َٓأَبَ َیا
َ َّ

َو َٗا َ ٢اہللُ َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َّ ٪أَ َح َس ُ٤َ ٛا کَاذ ٔ ْب ٓ ََض ِ٤َ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ا َتائ ْٔب َٓأَبَ َیا َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َّ ٪أَ َح َس ُ٤َ ٛا کَاذ ٔ ْب ٓ ََض ِ٤َ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ا َتائ ْٔب َٓأَبَ َیا

٣َ ١الٔی َٗا َٔٗ ٢ی َََ ١ل
ٓ َ َّ
وب َٓ َ٘ا َ ٢لٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ِ ٔ َّ ٪فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َط ِیئّا ََل أَ َرا َک تُ َح ِّسث ُ ُط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢اٟزَّ ُج ُ
ََف َ ٚبَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَ ُّی ُ

ک
َک ِ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َػازّٔٗا َٓ َ٘ ِس َز َخَِ ٠ت ب ٔ َضا َوِ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت کَاذٔبّا َٓ ُض َو أَبِ ٌَ ُس َٔ ٨ِ ٣
َ٣ا ََ ٟ ٢

رمعفنبزرارہ،اامسلیع،اویب،دیعسنبریبجریضاہللہنعےتہکںیہہکںیمےنانبرمعریضاہللہنعےساسصخشےکقلعتموپاھچ
وجاینپویبیرپتمہتاگلےئ،وتاںوہںےناہکہکآپیلصاہللہیلعفملسےنینبالجعؿےکاکیرمدفوعرتوکدجارکادایاھتافررفامای
اھتہکدخااجاتنےہہکمتںیمےساکیانیوھجاٹےہ،اسےئلمتںیمےسوکؿاتبئوہاتےہ،دفونںےنااکنرایک،آپیلصاہللہیلع
ہیلعفملسےنرھپرفامایاہللاجاتنےہہکمتںیمےساکیوھچاٹےہ ،سمتںیمےسوکؿا ےنوقؽےسروجعرکاتےہ،دفونںےنااکنر
ایک،آپیلصاہللہیلعفملسےنرھپرفامایہکاہللاجاتنےہہکمتںیمےساکیوھجاٹےہ ،سمتےسوکؿا ےنوقؽےسروجعرکاتےہ،
رھپ یھب اںوہں ےن ااکنر ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ دفونں ےک ام نی رفتقی رکا دی ،اویب اک ایبؿ ےہ ہک ھجم ےس رمعف نب
دانیرےناہک ہکاسدحثیںیماکی نومؿہییھبےہےسجںیممتوکایبؿرکےتںیہنداتھکی،اںوہںےنایبؿایکہکاسرمدےن اہک
ریماامؽ؟آپیلصاہلل ہیلعفملسےنرفامایہکھجتوکامؽںیہنےلماگ،اسےئلہکارگوتاچسےہوتوتاسےستبحصرکاکچےہافرارگوت
وھجاٹےہوترھپوتافریھبےھجتاساکقحںیہن۔
رافی  :رمعفنبزرارہ،اامسلیع،اویب،دیعسنبریبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾاکدفاعلؿرکےنفاولںےسانہکہکمتںیمےساکیرضفروھجاٹےہ،اسےئلوکؿوتہب...

ابب  :الطؼاکایبؿ
اامؾاکدفاعلؿرکےنفاولںےسانہکہکمتںیمےساکیرضفروھجاٹےہ،اسےئلوکؿوتہبرکاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا٤ً ،٪زو ،سٌیسب ٩جبي ٍ رضی اہلل ً٨ہ

ٔیس بِ َُ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩حسٔیثٔ ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َسُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
ک ًََِ ٠ی َضا َٗا َ٣َ ٢الٔی
َٓ َ٘ا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٤ُِ ٠ٟٔ ٥َ ٠ت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن ح َٔشابُ٤َ ُٜا ًَل َی اہللٔ أَ َح ُس ُ٤َ ٛا کَاذ ٔ ْب ََل َسبٔی ََ َٟ ١
َک َٗا َ٢
ک ِ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َػ َسٗ َِت ًََِ ٠ی َضا َٓ ُض َو ب ٔ َ٤ا ا ِس َت ِح ََِ ٠٠ت َِٔ َ ٩ِ ٣ف ٔج َضا َوِ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت ََ ٛذبِ َت ًََِ ٠ی َضا ٓ ََذا َک أَبِ ٌَ ُس َ ٟ
َٗا ََ ٢لَ َ٣ا ََ َٟ ٢

ٔیس بِ َُ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔلبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َر ُج ََْ ١ل ًَ َ ٩ا َِ ٣زأَ َت ُط َٓ َ٘ا َ ٢بٔإ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ
وب َسُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
ُسٔ َِیا َُ ٪حٔٔوِ ُت ُط ٔ٤ِ ًَ ٩ِ ٣ز ٕو َو َٗا َ ٢أَ ُّی ُ

َف َُ ٚسٔ َِیا ُ ٪بَي ِ َن ِ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ َّ
َف َ ٚأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن أَ َخ َو ِی بَىٔی ا ِِ ٌَ ٟح ََل َٔ ٪و َٗا َ ٢اہللُ
اٟشبَّابَ ٔة َوا ُِ ٟو ِس َلی َ َّ
َو َ َّ
َي ٌِ َ ٪َّ ٔ ِ ٥ُ ٠أَ َح َس ُ٤َ ٛا کَاذ ٔ ْب ٓ ََض ِ٤َ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ا َتائ ْٔب ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ک
ت َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪حٔٔوِ ُتطُ ٔ٤ِ ًَ ٩ِ ٣ز ٕو َوأَ ُّیو َب َ٤َ ٛا أَ ِخبَ ٍِتُ َ

یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعف،دیعسنبریبجریضاہللہنعےتہکںیہہکںیمےنانبرمعریضاہللہنعےساعلؿرکےنفاولںےکقلعتم
وپاھچ وت اںوہں ےن وجاب دای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اعلؿ رکےن فاولں ےس رفامای ہک اہلل اعت ی مت دفونں ےس اسحب ےل اگ ،مت
دفونں ںیم ےس اکی وھجاٹ ےہ ،اب ےھجت اس وعرت رپ وکح  اایتخر ںیہن ،اس رمد ےن اہک افر ریما امؽ آپ ےن رفامای ھجت وک امؽ ںیہن
ےلماگاسےیلہکارگوتاچسےہوتوتاسوعرتیکرشاگمہےسافدئہااھٹاکچےہافرارگوتوھجاٹےہوتےھجتافریھباساکااقحتسؼںیہن،
ایفسؿاکایبؿےہہکںیماینسوکرمعفےسایدایکےہافراویبےناہکہکںیمےندیعسنبریبجےسانس،اںوہںےنایبؿایکہکںیمےن
انبرمعریضاہللہنعےسوپاھچہکاکیصخشےناینپویبیےساعلؿایکوتاںوہںےناینپدفونںاویلگنںےسااشرہایکافرایفسؿےن
ابسہب افر درایمین ا یلگ وک دجا رکےت وہےئ اتبای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ینب الجعؿ ےک اکی رمد ف وعرت ےک درایمؿ رفتقی
رکدی افر رفامایہک اہلل وک ولعمؾ ےہہک مت ںیم ےس اکی وھجاٹ ےہ،اس ےئل مت ںیم ےس وکؿ وتہب رکات ےہ ،نیت رمہبت آپ ےن رفامای
افرایفسؿےناہکہکاسیجںیمےنمتےسایبؿایک،ایسرطحںیمےنرمعفےسافراویبےسوفحمظ(اید)راھکےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعف،دیعسنبریبجریضاہللہنع

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

اعلؿرکےنفاولںےکدرایمؿرفتقیرکےناکایبؿ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿرکےنفاولںےکدرایمؿرفتقیرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ابزاہی ٥ب٨٣ ٩ذر ،ا٧ص بً ٩یاقً ،بیس اہلل ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ َُٔ ً ٩یاقٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ٪

َف َ ٚبَي ِ َن َر ُج َٕ ١وا َِ ٣زأَة ٕ َٗ َذٓ ََضا َوأَ ِح َُ َٔ ٠ض َ٤ا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ َ ٥َ ٠

اربامیہ نب ذنمر ،اسن نب ایعض ،دیبعاہلل  ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رمد
فوعرتےکدرایمؿرفتقیرکادی،سجےناینپویبیرپتمہتاگلح افرآپیلصاہللہیلعفملسےندفونںوکمسقالھکح ۔
رافی  :اربامیہنبذنمر،اسننبایعض،دیبعاہلل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اعلؿرکےنفاولںےکدرایمؿرفتقیرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 290

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ً ،بیس اہلل ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َََ ٢ل ًَ َ ٩أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن َر ُج ٕ١
َف َ ٚبَ ِي َُ ٨ض َ٤ا
َوا َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َو َ َّ
دسمد،ییحی ،دیبعاہلل ،انعف ،انبرمعریضاہلل ہنع ےتہک ںیہہک یبن یلصاہللہیلعفملس ےن اکیااصنریرمدفوعرت ںیم اعلؿرکاایافر
اؿدفونںےکدرایمؿرفتقیرکادی۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہچباعلؿرکےنفا یوعرتوکدایاجےئ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
ہچباعلؿرکےنفا یوعرتوکدایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 291

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍ٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩زرضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ًَ َ ٩بَي ِ َن َر ُج ٕ١
ََف َ ٚبَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َوأَ َِ ٟح َ ٙا َِ ٟوََ ٟس بٔا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ
َوا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓاَ ِ ٧تفَی َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟسصَا ٓ َ َّ
ییحینبریکب ،امکل،انعف،انبرمع ریضاہللہنعےتہکںیہہک یبنیلصاہللہیلعفملسےن اکی ایمںویبیےکدرایمؿاعلؿرکاای،اس ہچب
ےکبسنیکرمدےسیفنرکدی(اسیکرطػوسنمبںیہنایک)اؿدفونںےکام نیرفتقیرکادی،افرہچبوعرتوکدولادای۔
رافی  :ییحینبریکب،امکل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾاکہیانہکہکاےاہللالص تقیقاظرہرکدے...
ابب  :الطؼاکایبؿ
اامؾاکہیانہکہکاےاہللالص تقیقاظرہرکدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 292

راوی  :اس٤اًی ،١س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢یحٌی ب ٩سٌیسً ،بساٟزح ٩٤ب ٩اٟ٘اسٗ ،٥اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٥
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
اػ ُ ٥بِ ًَُ ٩س ٓ ٕ
ٔی فٔی
َک ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ا َٔ ٨ِ ٔ ً ٪س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َٔ ًَ ٢
بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ذُ ٔ َ

َ
ذَُ َ ٔ ٟ
َک َُ ٟط أَُ َّ ٧ط َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل َٓ َ٘ا َٔ ًَ ٢
اػ ْ٣َ ٥ا ابِ ُتُ ٔ ٠
یت ب ٔ َض َذا اَلِ َ ِ٣ز ٔ
ْص َٖ َٓأ َتا ُظ َر ُج ِْ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١و ٔ٣طٔ ٓ ََذ َ َ
ک َٗ ِو َّل ث َّ ٥ا ِن َ َ
َفا
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ک اَّ ٟز ُج ُ
ِ ٔ ََّل ِ َ٘ ٔ ٟولٔی ٓ ََذ َص َب بٔطٔ ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َ ٍ ُظ ب ٔ َّأ ٟذی َو َج َس ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٣زأَ َت ُط َوک َ َ
ِ ٣ُ ١ؼ َ ًّ
اِ ٠ٟح َٔ ٥س ِب َم َّ
اَّ ٪أ ٟذی َو َج َس ً ٔ َِ ٨س أَصِٔ٠طٔ آ َز ََ ٦خ ِس َّل َٛثٔي َ ٍ َّ
َٗٔ٠ی ََّ ١
اِ ٠ٟح َٔ ٥ج ٌِ ّسا َٗ َل ّلا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟظ ٌَز ٔ َوک َ َ
َّ
َّ َّ
َک َز ِو ُج َضا أََّ٧طُ َو َج َس ً ٔ َِ ٨س َصا ٓ َََل ًَ ََ ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠اُ ٠ٟض َّ ٥بَي ِّ ِن ٓ ََو َؿ ٌَ ِت َطبٔی ّضا بٔاَّ ٟز ُج ٔ ١أ ٟذی َذ َ َ
ض فٔی ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص ه ٔ َی َّأًٟی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َر َج ُِ ٤ت أَ َح ّسا بٔ َِي ِ ٍ ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْٔ ١لبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

اٟشو َئ فٔی ِاْل ٔ ِس ََلٔ ٦
بَ ِّي َٕ ٨ة ََ ٟز َج ُِ ٤ت َص ٔذظ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َلَ تَٔ ٠
ِک ا َِ ٣زأَ ْة کَاِ َ ٧ت تُوِ ضٔزُ ُّ

اامسلیع،امیلسؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنبااقلمس،اقمسنبدمحم،انبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےک اسےنم اعلؿ رکےن فاولں اک ذرک آای وت اعمص نب دعی ےن اس ےک قلعتم ڑبا وبؽ وبال ،رھپ فہ ولن رک رھگ آای وت اس ےک
اپساسیکوقؾاکاکیصخشآایافراسےنایبؿایکںیمےناینپویبیےکاسھتاکیرمدوکاپای،اعمصےناہکہکریماڑباوبؽریمے
اسےنمآایافراسوکیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمےلرکاحرضوہاافراسصخشےکقلعتمآپےسایبؿایکسجوکاینپویبی
ےکاسھتداھکیاھتافرفہ(دوعیرکےنفاال)زردرہچےفاالمکوگتشفاال(دالب)افردیسےھابولںفاالاھتافرسجصخشوکاینپویبی
ےک اپس داھکی اھت فہ زایدہ وگتش فاال (رفہب) افر اس ےک رس ےک ابؽ رگنھگایےل ےھت ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے اہلل!
الص تقیقاظرہرکدے،انچہچنفہوعرتاسرمدےکاشمہبہچبینجسجےکقلعتماسےکوشرہےندوعیایکاھتہکاسوکاینپ

ویبیےکاسھتداھکیےہ،آپیلصاہللہیلعفملسےناؿدفونں ےساعلؿرکاای،اکیصخشوجاسسلجمںیماھتےنانبابعسریض
اہللہنعےسوپاھچہکایکفہفیہوعرتیھتسجےکقلعتمآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاھتہکارگںیمیسکوکوگایہےکریغب راسگر
رکات وت اس وعرت وک رکات ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای ہک ںیہن فہ دفرسی وعرت یھت ،وج االسؾ ںیم العہین رباح 
رکیتیھت۔
رافی  :اامسلیع،امیلسؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنبااقلمس،اقمسنبدمحم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوعرتوکنیتالطںیقدےرھپفہدعتذگارےنےکدعبدفرسےرمدےساکنحرکےلافرفہ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
بجوعرتوکنیتالطںیقدےرھپفہدعتذگارےنےکدعبدفرسےرمدےساکنحرکےلافرفہریغبتبحصےئکاےسالطؼدےدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 293

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی  ،ہظا ٦اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رمعفنبیلع ،ییحی،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسافرفہآپیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکیتںیہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
بجوعرتوکنیتالطںیقدےرھپفہدعتذگارےنےکدعبدفرسےرمدےساکنحرکےلافرفہریغبتبحصےئکاےسالطؼدےدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 294

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہً ،بسہ ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ُقه َّٔی َتزَ َّو َد ا َِ ٣زأَ ّة
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪رَٔٓا ًَ َة ا َِ ُ ٟ
ث ُ َّ ٥كَ ََّ٘ ٠ضا َٓ َتزَ َّو َج ِت َ َ
َّ
َّ
 ١ص ُِسبَ ٕة
َک ِت َُ ٟط أََّ٧طُ ََل یَأِت َٔیضا َوأَُ َّ ٧ط َِ ٟی َص َُ ٌَ ٣ط ِ ٔ ََّل ِٔ ٣ث ُ
َ
َ
آِ َٓأ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َٓ َ٘ا َََ ٢ل َحًَّی َت ُذؤِی ًُ َش ِی ََ ٠ت ُط َو َی ُذ َ
وَ ًُ ٚش ِی ََ ٠ت ٔک
نامثؿ نب ایب ہبیش ،دبعہ ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک رافہع رقیظ ےن اکی وعرت ےس اکنح ایک رھپ اس وک
الطؼ دے دی ،وت اس ےن دفرسے رمد ےس اکنح رکایل ،افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرضوہ رک رعض ایک ہک اس اک
وشرہاسےکاپسںیہنآاتافرفہاسےکاپسوساےئڑپکےےکدنھپےنیکرطحےکوکح زیچںیہنےہ(انرمدےہ)آپیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفامایںیہن(وتےلہپوشرہےکاپسںیہناجیتکس)بجکتہکاسوتاسےسافرفہھجتےسفطلادنفزہنوہےل)۔
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،دبعہ،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاحہلموعروتںیکدعتفعضلمح(ینعہچبےننج)کتےہ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاحہلموعروتںیکدعتفعضلمح(ینعہچبےننج)کتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 295

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یث ،جٌَفب ٩ربیٌہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ہز٣ز ،ارعد ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤زی٨ت ب٨ت ا ٦س٤٠ہ
اپىی واٟسہ ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
َ
رع ٔد َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
یٌ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩صُ ِز ُ٣زَ اَلِ ِ َ

ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ ََّ ٪زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٣ضا أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣أَ ِس٥ََ ٠
ُي َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا ُسب َ ِی ٌَ ُة کَاِ َ ٧ت َت ِح َت َز ِو ٔج َضا تُ ُوف ِّ َی ًَ َِ ٨ضا َوه ٔ َی حُ ِبل َی َٓ َد َل َب َضا أَبُو َّ
اٟش َ٨اب ٔ ٔ ١بِ َُ ٩ب ٌِٕ َٜک َٓأَبَ ِت أَ َِ ٪ت َِ ٜٔ ٨حطُ َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ

َّ
رش ََ ٟیا ٕ ٢ث ُ ََّ ٥جائ َ ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َقی ّبا ٔٔ ِ ًَ ٩ِ ٣
آِ اَلِ َ َج َ٠ي ِ ٔن ٓ َََ ُٜ٤ث ِت َ ٔ
َ٣ا َي ِؼُ ُ٠ح أَ َِ ٪ت ِٔ ٜٔ ٨حیطٔ َحًی َت ٌِ َت ِّسی ٔ َ
َٓ َ٘ا َ ٢أٜ ِ ٧هٔی
ییحینبریکب،ثیل،رفعجنبر ہعی،دبعارلنمحنبرہجا،ارعج،اوبہملسنبدبعارلنمح،زتنیتنباؾہملساینپفادلہاؾہملسریض
اہللاہنعےسرفاتیرکیتںیہہکینباملسیکاکیوعرتسجاکانؾسنٹجیعہاھتاساکوشرہاسوکاحہلموھچڑرکرمایگاھت،اوباانسللبنب
تٹعککےناسےکاپساکنحاکاغیپؾاجیھبوتاسےناسےکاسھتاکنحرکےنےسااکنررکدای،اوباانسللبےناہکہکدخباوتاکنحںیہن
ب
ج
لن
ٹ
رکیتکسبجکتوتآرخاال نیکدعتہنذگارےل،رھپفہدسدؿریکیھت (ہکاسوکہچبدیپاوہا)رھپفہآپیلصاہللہیلعفملس
یکدختمںیماحرضوہح ،وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایوتاکنحرکےل۔
رافی  :ییحی نب ریکب ،ثیل ،رفعجنب ر ہعی ،دبعارلنمح نب رہجا ،ارعج ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،زتنی تنب اؾ ہملس اینپ فادلہ اؾ
ہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاحہلموعروتںیکدعتفعضلمح(ینعہچبےننج)کتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 296

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍ ٟ ،یث  ،یزیس  ،اب ٩طہاب ً ،بیساہلل بً ٩بساہلل ً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ ًَ َِّ ٩
اب ََ ٛت َب َِِٔ ٟیطٔ أَ ًَُّ ٪ب َ ِی َس اہللٔ بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍ ُظ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط ََ ٛت َب
یس أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َض ٕ
اِ ٠ٟیثٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ٕ أَ ِٓ َتا َصا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت أَ ِٓ َتانٔی ِٔذَا َو َؿ ٌِ ُت أَ ِ ٪أَِٜٔ٧حَ
ِلٔ َی ابِ ٔ ٩اَلِ َ ِر َٗ ٔ ٥أَ َِ ٪ي ِشأ َ َُ ٢سب َ ِی ٌَ َة اَلِ َ ِس ََّ ٔ٤٠ی َة َِ ٛی َ
ییحینبریکب،ثیل،سیدی،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللنبوعسمدےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےنانبارمقوکھکلاجیھب

ہک سنٹیعہاسلمنہ ےسدرای ت رکںی ہک یبن یلصاہلل ہیلع فملس ےناؿ وک سکرطحوتفی دای اھت،اںوہں ےناتبای ہکےھجم آپ ےن مکحدای
ہکبجںیمہچبنجولںوتاکنحرکولں۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،سیدی،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاحہلموعروتںیکدعتفعضلمح(ینعہچبےننج)کتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 297

راوی  :یحٌی بٗ ٩زًہ٣ ،اٟک ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ٣ ،شور بْ٣ ٩خ٣ہ

ْخ ََ ٣ة أَ َُّ ٪سب َ ِی ٌَ َة اَلِ َ ِس ََّ ٔ٤٠ی َة
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َاس َتأ ِ َذِ َ ٧تطُ أَ َِ ٪ت ِٜٔ ٨حَ َٓأَذ ٔ َََ ٟ ٪ضا َٓ ََ َٜ ٨ح ِت
نُٔ َٔش ِت َب ٌِ َس َوَٓاة ٔ َز ِو ٔج َضا بََٔ ٠یا َٕ َٓ ٢حائ َ ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٓ ٥َ ٠
ییحی نب زقہع ،امکل ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ،وسمر نب رخمہم ےتہک ںیہ ہک سنٹیعہ اسلمنہ وک اؿ ےک وشرہ ےک ااقتنؽ ےک دعب ضیح آای وت فہ
آپیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماکنحیکااجزتےنیلےکےئلاحرضوہںیئوتآپیلصاہللہیلعفملسےناؿوکاکنحیکااجزت
دےدیافراںوہںےناکنحرکایل۔
رافی  :ییحینبزقہع،امکل،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،وسمرنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افہمطتنبسیقاکفاہعقافراہللاعت یاکوقؽہکاہللےسڈرفوجاہمترارپفرداگرےہ...
ابب  :الطؼاکایبؿ

افہمطتنبسیقاکفاہعقافراہللاعت یاکوقؽہکاہللےسڈرفوجاہمترارپفرداگرےہوعروتںوکاؿےکرھگفںےسہناکنولافرہنفہںیلکنرگمہیہک ملھالھکےبایحح اکاکؾرکںی
افر ہی اہلل اعت ییکدحفدںیہ افروج صخش اہللیک دحفد ےس آےگڑبےھوتاس ےن ا ےن آپ رپ ملظایک،وت ںیہناجاتن ہک اشدی اہلل اعت ی اسےک دعب وکح یئن وصرت اکنےلوت
اںیہنرےنہےکےئلاینپفتعسےکاطمقبہگجدف،سجرطحمترےتہوہافراںیہنفیلکتہناچنہپؤاتہکاؿرپیگنترکفافرارگفہاحہلموہںوتاؿوکرخہچدف،اہیںکتہک
فہہچبںینج،آرخآتیدعبرسعرسیاکت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 298

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ٥اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا

َٟٔٔاك ََٔ ٤ة أَ ََل َت َّتقٔی اہللَ َي ٌِىٔی فٔی َٗ ِوَ ٔ ٟضا ََل ُسِٜى َی َو ََل َن َٔ َ٘ َة

دمحم نب اشبر ،دنغر ،ہبعش ،دبعارلنمح نب اقمس ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک افہمط وک ایک
وہایگ،ایکدخاےسںیہنڈریتہکیتہکےہہکالطؼفا یوعرتہنہقفنیکافرہنرےنہیکہگجیکقحتسمےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،دبعارلنمحنباقمسا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
افہمطتنبسیق اکفاہعقافراہللاعت یاکوقؽہکاہللےسڈرفوجاہمترارپفرداگرےہوعروتںوکاؿےکرھگفںےسہناکنولافرہنفہںیلکنرگمہیہک ملھالھکےبایحح اکاکؾرکںی
افر ہی اہلل اعت ییکدحفدںیہ افروج صخش اہللیک دحفد ےس آےگڑبےھوتاس ےن ا ےن آپ رپ ملظایک ،وت ںیہناجاتن ہک اشدی اہلل اعت ی اسےک دعب وکح یئن وصرت اکنےلوت
اںیہنرےنہےکےئلاینپفتعسےکاطمقبہگجدف،سجرطحمترےتہوہافراںیہنفیلکتہناچنہپؤاتہکاؿرپیگنترکفافرارگفہاحہلموہںوتاؿوکرخہچدف،اہیںکتہک
فہہچبںینج،آرخآتیدعبرسعرسیاکت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 299

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،یحٌی ب ٩سٌیسٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤سوس٠امی ٪ب ٩يشار

َکا ٔ٪
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َو ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشا ٕر أَُ َّ ٧ط َسُ ٌَ ٔ٤ض َ٤ا یَ ِذ ُ َ

اؾ كَ َّ َٙ ٠ب ٔ َِ ٨ت ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََٓ ٥ٔ ٜاَ ِ ٧ت َََ٘ ٠ضا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٓ ٩ٔ ٤أ َ ِر َسَِ ٠ت ًَائٔظَ ُة أ ُ ُّ٦
أَ ََّ ٪ی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ا ٪بِ ٔ ٩اَ ٟح ََ ٥ٔ ٜوص َُو أَ ٔ٣ي ٍُ ا ِٔ ٤َ ٟسی َٔ ٨ة َّات ٔ ٙاہللَ َو ِار ُز ِزصَا ِلٔ َی بَ ِيت َٔضا َٗا َِ ٣َ ٢ز َوا ُ ٪فٔی َحسٔیثٔ ُسََ ِ ٠امی َِ ًَ ٪َّ ٔ ِ ٪ب َس
ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي ٔ َن ِلٔ َی َِ ٣ز َو َ
ِ
َک
رض َک أَ ََِ ٪ل َت ِذ ُ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩ا َِ ٟح َََ ٠َُ ٥ٔ ٜبىٔی َو َٗا َ ٢ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ َو َ٣ا بَ َٔ َِ ٠ک َطأ َُٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص َٗاَِ ٟت َلَ َي ُ ُّ
ا ٪ب ٔ ٔک َ ٌَّ َٓ َح ِشبُ ٔک َ٣ا بَي ِ َن َص َذیِ ِّٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٩
َحس َ
اٟرش
ٔیث َٓاك ََٔ ٤ة َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ز َوا ُ ٪بِ ُ ٩اَ ٟح َ ٪ِ ٔ ِ ٥ٔ ٜک َ َ
اامسلیع ،امکل،ییحینبدیعس ،اقمسنبدمحمفامیلسؿنباسیر،دفونںےتہکںیہہکییحینبدیعسنباعصےندبعارلنمح نبمکحیکیٹیب
وکالطؼ دیافراسوکدبعارلنمحےنانسوتاعہشئریضاہللاہنعےناسوکبجہکفہودہنیاکوگررناھتالہکاجیھبہکاہللےسڈرفافراس
وک اس ےک رھگ ںیمفا س رک ،رمداؿ ےن ایفسؿ یک دحثی ںیمایبؿ ایکہک دبعارلنمح نب مکح ھجم رپ دلیل ںیماغ بل آایگ ،افر اقمس
نبدمحمےنایبؿ ایکہکےھجتافہمطتنبسیقاکفاہعقولعمؾںیہن،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےنرفامایہکافہمطتنبسیقاکفاہعقایبؿ
ہن رکف وت اہمترے ےئل وکح   جج ںیہن( ،فہ تجح ںیہن نب یتکس) رمفاؿ نب مکح ےن اہک ہک ارگ اہمترے ایخؽ ںیم رش اھت وت وج رش اؿ
ےکدرایمؿاھتہییھباکیفتجحےہ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،ییحینبدیعس،اقمسنبدمحمفامیلسؿنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
افہمطتنبسیقاکفاہعقافراہللاعت یاکوقؽہکاہللےسڈرفوجاہمترارپفرداگرےہوعروتںوکاؿےکرھگفںےسہناکنولافرہنفہںیلکنرگمہیہک ملھالھکےبایحح اکاکؾرکںی
افر ہی اہلل اعت ییکدحفدںیہ افروج صخش اہللیک دحفد ےس آےگڑبےھوتاس ےن ا ےن آپ رپ ملظایک،وت ںیہناجاتن ہک اشدی اہلل اعت ی اسےک دعب وکح یئن وصرت اکنےلوت
اںیہنرےنہےکےئلاینپفتعسےکاطمقبہگجدف،سجرطحمترےتہوہافراںیہنفیلکتہناچنہپؤاتہکاؿرپیگنترکفافرارگفہاحہلموہںوتاؿوکرخہچدف،اہیںکتہک
فہہچبںینج،آرخآتیدعبرسعرسیاکت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 300

راوی ٤ً :زو بً ٩باض ،اب٣ ٩ہسی ،سٔیاً ٪بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ٥اپ٨ے واٟس

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ
ض َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ٔی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ َٗا َِ ُ ٢

َْخ َج ِت َٓ َ٘اَِ ٟت بٔئ َِص َ٣ا َػ َِ ٌَ ٨ت َٗا َ ٢أَ ََ ٥ِ ٟت ِش َ٤عٔی فٔی َٗ ِو ٔ٢
ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة أَ ََ ٥ِ ٟت َز ِی ِلٔ َى ُٓ ََلَ َ ٧ة ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜكَ ََّ َ٘ ٠ضا َز ِو ُج َضا ا ِٟب َ َّت َة ٓ َ َ
َک َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َزا َز ابِ ُ ٩أَبٔی اٟزَِّ ٧از ٔ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَابَ ِت ًَائٔظَ ُة أَ َط َّس
َٓاك ََٔ ٤ة َٗاَِ ٟت أَ َ٣ا َِّٔ٧طُ َِ ٟی َص ََ ٟضا َخي ِ ْ ٍ فٔی ذ ٔ ِ ٔ
یٕ ًَل َى َ٧اح ٔ َيت َٔضا ََٓ ٔ ٠ذ َٟٝٔأَ ِر َخ َؽ ََ ٟضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ِِ ٌَ ٟی ٔب َو َٗاَِ ٟت ِ ٔ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة کَاِ َ ٧ت فٔی َ٣کَا َٕ ٪و ِح ٕع َٓد ٔ َ

رمعف نب ابعس ،انب دہمی ،ایفسؿ دبعارلنمح نب اقمس ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رعفہ نب زریب ےن رضحت اعہشئ ریض
اہللاہنعےساہکایکآپےنںیہنداھکیہکالفںینعمکحیکوپیتوکاسےکوشرہےنالطؼہتبدےدیےہافرفہرھگےسلکنیئگےہ،
رضحتاعہشئریضاہللاہنعےناہکہکاسےنرباایک،رھپرعفہےن اہکایکآپےنںیہنانسہکافہمطایکیتہکےہافرانبایبازلاندےن
اشہؾےساںوہںےنا ےنفادلےساسااضہفےکاسھترفاتیایکہکاعہشئریضاہللاہنعےناسوکتہبزایدہربااھجمسافررفامایہک
افہمطاکیڈرفاےلنؿںیمیھتافراسےکارطاػںیمہشیمہڈراگلراتہاھت،ایسفہجےسیبنیلصاہللہیلعفملسےناسوکااجزت
دےدی۔
رافی  :رمعفنبابعس،انبدہمی،ایفسؿدبعارلنمحنباقمسا ےنفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہقلطموعرتوکا ےنرھگںیمڈرولعمؾوہہکاسےکرھگںیموکح دالخوہاجےئایہیخ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
ہقلطموعرتوکا ےنرھگںیمڈرولعمؾوہہکاسےکرھگںیموکح دالخوہاجےئایہیوخػوہہکاسےکرھگفاولںوکرباالھبانہکڑپےاگ(وتفہرھگےسلکنیتکسےہ)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 301

راوی  :حباً ،٪بساہلل  ،اب ٩جزیخ ،اب ٩طہاب ،رعوہ ٛہتے ہیں ٛہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َ
اب ًَ َِ ِ ُ ٩
ک ًَل َی َٓاك ََٔ ٤ة
َح َّسثَىٔی حٔبَّا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ُک ِت ذََ ٔ ٟ
رع َو َة أ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ َ ِ ٧
ةحؿ،دبعاہلل،انبرججی،انباہشب،رعفہےتہکںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاہنعےناسوکافہمطےکقحںیمربااجان۔

رافی  :ةحؿ،دبعاہلل،انبرججی،انباہشب،رعفہےتہکںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاؿوعروتںےکےئلالحؽںیہنہکفہاسزیچوکاپھچںیئوجاہللت...
ابب  :الطؼاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاؿوعروتںےکےئلالحؽںیہنہکفہاسزیچوکاپھچںیئوجاہللاعت یےناؿےکرمحںیمدیپایکےہینعضیحافرلمح

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 302

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہ ،ح ،٥ٜابزاہی ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِٔ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اَلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا أَ َرا َز
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
ُقی أَ ِو َح َِ ٠قی ِٔٔ َّ ٧ک ََ ٟحابٔ َشت ُ َ٨ا
َف ِٔذَا َػ ٔٔ َّی ُة ًَل َی بَ ٔ
اب خ َٔبائ َٔضا َٛئ ٔ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ َِ ٪ی َِ ٔ ٨
يب ّة َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا ًَ ِ َ
َفی ِٔذّا
أَ ُ٨ِ ٛتٔ أَٓ َِـتٔ یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َح َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢ا ِن ٔ ٔ
امیلسؿ نب  جب ،ہبعش ،مکح ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہہک بج روسؽاہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن جحےس
فایسپ اک ارادہ ایک وت اس فتق ہیفص ا ےن ےمیخ ےک درفازے رپ نیگمغ ڑھکی ںیھت ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک رس
ڈنمی وتالہکوہاج ایکمہولوگںوکرفکرےھکیگ ،ایکرحن ےکدؿوتاراکؿادارکیکچ؟ وتاس ےن اہکہکاہں!آپ یلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایہکابوتلچوکح  ججںیہن۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،مکح،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاؿاکوشرہدعتںیماؿےکولاٹےناکزایدہقحتسمےہافرسکرط...

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاؿاکوشرہدعتںیماؿےکولاٹےناکزایدہقحتسمےہافرسکرطحوعرتےسروجعایکاجےئبجہکاسوکاکیایدفالطںیقدےدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 303

راوی ٣ :ح٤سً ،بساٟوہاب ،یو٧ص ،حش٩

اب َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ز َّو َد َ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أ ُ ِخ َت ُط ٓ ََل ََّ َ٘ ٠ضا َت ِلٔ٠ی َ٘ ّة
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
دمحم،دبعاولاہب،ویسن،نسحےتہکںیہہکلقعمےناینپنہباکاکنحایکوتاسےکوشرہےناےساکیالطؼدےدی۔
رافی  :دمحم،دبعاولاہب،ویسن،نسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاؿاکوشرہدعتںیماؿےکولاٹےناکزایدہقحتسمےہافرسکرطحوعرتےسروجعایکاجےئبجہکاسوکاکیایدفالطںیقدےدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 304

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساَلًلی ،سٌیسٗ ،تازہ ،حشٛ ٩ہتے ٛہ  ١ٌ٘٣ب ٩يشار

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩أَ َّ ١َ ٔ ٌِ٘ ٣َ ٪بِ ََ ٩ي َشا ٕر کَاِ َ ٧ت
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
َّ ُ َّ
ُ
َّ ُ
َّ ِ
ک أَ َنّٔا َٓ َ٘ا ََ ٢خلَّی ًَ َِ ٨ضا
یم َ ٩ِ ٣ٔ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣ذََ ٔ ٟ
أ ِخ ُت ُط َت ِح َت َر ُج ََٕ ٓ ١لَ َ٘ ٠ضا ث ََّ ٥خلی ًَ َِ ٨ضا َحًی ان َ٘ َـ ِت ً ٔستُ َضا ث ََّ ٥خ َل َب َضا َٓ َح ٔ َ
آِ
َوص َُو َي ِ٘س ُٔر ًََِ ٠ی َضا ث ُ ََّ ٥ی ِد ُلبُ َضا َٓ َحا َ ٢بَ ِي َُ ٨ط َوبَ ِي ََ ٨ضا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َوِ ٔذَا كَ َِّ٘ ٠ت ُِ ٥اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٓ ََب َ ٩َ ِِ ٠أَ َج َُ ٠ضَََ ٓ َّ٩ل َت ٌِ ُـُ٠وصُِ َّ٩لٔ َی ٔ ٔ
َّ
َّ
اس َت َ٘ا َز َٔل َ ِ٣ز ٔاہللٔ
َُقأَ ًََِ ٠یطٔ َٓت َ َ ٍ َک ا َِ ٟحَّ ٔ٤ی َة َو ِ
ِاْلیَ ٔة ٓ ََس ًَا ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٓ ٥َ ٠
دمحم نب ینثم ،دبعاالیلع ،دیعس ،اتقدہ،نسح ےتہک ہکلقعم نب اسیریک نہب اکیصخش ےک اکنح ںیم یھت،اس ےک وشرہ ےن اےس الطؼ

ددیی،رھپاسےسدحیلعہراہ،اہیںکتہکاسیکدعتذگریئگ،رھپاسےکاپساغیپؾاکنحاجیھب،لقعمےناسوکرباہ ےتھجوہےئ
اس ےس انچب اچاہ افر اہک بج فہ اس رپ اقدر اھتاس فتق وت اس ےس دحیلعہ راہ ،اب اکنح اک اغیپؾ اتجیھب ےہ،انچہچن اینپ نہب افر اس ےک
وشرہ ےک اکنح ےک درایمؿ احلئ وہا وت اہلل اعت ی یک ہی آتی انزؽ وہح ہک بج مت وعروتں وک الطؼ دف افر اؿ یک دعت ذگر اجےئ وت
اںیہنرفوکںیہن،آپیلص اہللہیلعفملسےنلقعموکاغیپؾ اجیھبا فراسےکاسےنمہیآتیڑپیھوت فہاینپدض ےس ابزآےئگافردخا
ےکمکحیکااطتعیک۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،نسحےتہکہکلقعمنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاؿاکوشرہدعتںیماؿےک ولاٹےناکزایدہقحتسمےہافرسکرطحوعرتےسروجعایکاجےئبجہکاسوکاکیایدفالطںیقدےدے

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٗ :تيبہٟ ،یث٧ ،آٍ ٛہتے ہیں ٛہ اب٤ً ٩زب ٩خلاب رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ ّة َُ ٟط َوه ٔ َی َحائ ْٔف َت ِلٔ٠ی َ٘ ّة
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ِی ث ُ َّ٥
َواح َٔس ّة َٓأ َ ََ ٣ز ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ َزا ٔج ٌَ َضا ث ُ َّ ٥یُ ِٔ ٤شَ َٜضا َحًَّی َت ِل ُض َز ث ُ ََّ ٥ت ٔح َ
یف ً ٔ َِ ٨س ُظ َح ِی َـ ّة أ ُ ِ َ
ک ا َِّٔ ٌٟس ُة َّأًٟی أَ ََ ٣ز
یُ ِ٤ضََٔ ٠ضا َحًَّی َت ِل ُض َز َٔ ٩ِ ٣ح ِیـ َٔضا َٓإ ٔ ِ ٪أَ َرا َز أَ ِ ٪یُ َل َِّ َ٘ ٠ضا َٓ ُِ ٠ی َل َِّ ِ٘ ٠ضا ح ٔي َن َت ِل ُضزُ ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١أَ ِ ٪یُ َحا َٔ ٌَ ٣ضا َٓتٔ َِ ٠
ک
ُح َِ ٣ت ًََِ ٠ی َ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ ِٔذَا ُسئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١ذََ ٔ ٟ
اہللُ أَ ِ ٪تُ َل َََّ ٟ َٙ ٠ضا اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َوک َ َ
ک َٗا ََٔ ٢لَ َح ٔسص َِٔ ٨ِ ُٛ ٪ِ ٔ ِ ٥ت كَ ََّ ِ٘ ٠ت َضا ثَ ََلثّا َٓ َ٘ ِس َ ُ
َحًَّی َت ِٜٔ٨حَ َز ِو ّجا َُي ِ َ ٍ َک َو َزا َز ٓ ٔیطٔ َُيِ ٍُ ُظ ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ َح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َِ ٟو كَ ََّ ِ٘ ٠ت ََّ ٣ز ّة أَ ِو ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َٓإ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣زنٔی ب ٔ َض َذا

ہبیتق ،ثیل ،انعف ےتہک ںیہ ہک انب رمعنب اطخب ریض اہلل  امہن ےن اینپ ویبی وک ضیح یک احتل ںیم اکی الطؼ دے دی وت اؿ وک آپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح دای ہک روجع رکےل ،رھپ اس وک رفےک رھک ،اہیں کت ہک فہ اپک وہاجےئ ،رھپ اس ےک اپس اےس دفرسا

ضیح آاجےئ ،رھپ اس وک رےنہ دے اہیں کت ہک فہ ضیح ےس اپک وہاجےئ ،ارگ فہ اس وک الطؼ دانی اچاتہ ےہ وت الطؼ دے دے
بج ہک فہ ضیح ےس اپک وہاجےئ نکیل تبحص ےس ےلہپ ،یہی فہ دعت ےہ سج ےک قلعتم اہلل اعت ی ےن مکح دای ےہ ہک اس ںیم
وعروتںوکالطؼدیاجےئافردبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسبجاسےکقلعتموپاھچایگوتاکیصخشےساہکہکبجوتاینپویبی
وک نیت الطںیقدے وت فہ ھجت رپ  جاؾ ےہ ،اہیںکتہک فہ دفرسے وشرہ ےس اکنح رکےل ،افردفرسے ولوگں ےن اس ںیم ااضہف
ےکاسھتثیلےسوباہطسانعف،انبرمعریضاہلل امہناکوقؽلقنایکہکاکش!وتوعرتوکاکیایدفالطںیقداتیاسےئلہکیبنیلصاہلل
ہیلعفملسےنایساکےھجممکحدایاھت۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعفےتہکںیہہکانبرمعنباطخبریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضیحفا یوعرتےسروجعرکےناکایبؿ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
ضیحفا یوعرتےسروجعرکےناکایبؿ
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راوی  :ححاد ،یزیس ب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب ٩سي ٍی ،٩یو٧ص ب ٩جبي ٍ

یَ ٩ح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص بِ ُُ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َسأ َ ُِ ٟت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َ٘ا َ ٢كَ ََّٙ ٠
َّاد َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩سٔي ٍ ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا َِ ٣زأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف ٓ ََشأ َ َ٤َ ًُ ٢زُ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یُ َزا ٔج ٌَ َضا ث ُ َّ ٥یُ َل ُِّٗ ٩ِ ٣ٔ َٙ ٠بُ َّٔٔ ً ١ست َٔضا ُُِٗ ٠ت
ک اَّ ٟت ِلٔ٠ی َ٘ ٔة َٗا َ ٢أَ َرأَیِ َت ِ ٔ َِ ًَ ٪حزَ َوا ِس َت ِح ََٙ ٤
َٓ َت ٌِ َت ُّس بٔتٔ َِ ٠
اجحج،سیدینب اربامیہ،دمحمنبریسنی،ویسننبریبجےتہکںیہہکںیمےنانبرمعریضاہللہنعےسوپاھچوتاںوہںےناہکہکںیم ےن
اینپویبیوکضیحیکاحتلںیمالطؼدےدی،رضحترمعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےساسےکقلعتمدرای تایکوتآپےناؿوک
مکحدایہکاسےسروجعرکےل ،رھپبجدعتاکزامہنآےئوتاسںیمالطؼدے،ںیمےنوپاھچہکہیالطؼامشریکاجےئیگ،آپ

یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکارگوکح صخشاعزجافراقمحوہاجےئوتایکاسیکالطؼہنوہیگ۔
رافی  :اجحج،سیدینباربامیہ،دمحمنبریسنی،ویسننبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجوعرتاکوشرہرماجےئفہاچرامہدسدؿکتاساکوسگانمےئیگافرزرہیےناہکہک...
ابب  :الطؼاکایبؿ
سجوعرتاکوشرہرماجےئفہاچرامہدسدؿکتاساکوسگانمےئیگافرزرہیےناہکہک ںیمانمبسںیہناتھجمسہکنسمکڑلیکسجاکوشرہرماجےئفہوخوبشاگلےئ،
اسےئلہکاسرپیھبدعتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟکً ،بساہلل ب ٩ابی بُک ب٣ ٩ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حز ،٦ح٤یس ب٧ ٩آٍ ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ

ُک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزُِ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح َِ ٤ی ٔس بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ٩
ک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أَبی َسَ ٤َ٠ة أََ َّ ٧ضا أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط َص ٔذظ ٔاَلِ َ َحاز ٔ َ َّ
يب َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
یث اٟث ََلثَ َة َٗاَِ ٟت َزیِ َُ ٨ب َز َخُِ ٠ت ًَل َی أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
ٔ َ
و ٚأَ ِو َُيِ ٍُ ُظ ٓ ََس َص َِ ٨ت ُٔ ٨ِ ٣ط َجارٔ َی ّة ث ُ َّ٥
َف ْة َخْ ُ٠
َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن تُ ُوف ِّ َی أَبُوصَا أَبُو ُسٔ َِی َ
ُح ٕب ٓ ََس ًَ ِت أ ُ َُّ ٦حب ٔ َ
ا ٪بِ ُِ َ ٩
يب َة ب ٔ ٔلیبٕ ٓ ٔیطٔ ُػ ِ َ

یب َٔ ٩ِ ٣حا َج ٕة َُي ِ َ ٍ أَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل
ََّ ٣ش ِت بٔ ٌَار َٔؿ ِی َضا ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت َواہللٔ َ٣ا لٔی بٔاِّ ٟل ٔ
رشا َٗاَِ ٟت َزیِ َُ ٨ب
َی ٔح َُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕتُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ِ أَ ِ ٪تُ ٔح َّس ًَل َی َِّ ٣ی ٕت ٓ َِو َ ٚثَ ََل ٔث ََ ٟیا ََّٕ ٔ ِ ٢ل ًَل َی َز ِو ٕد أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ

یب ٔ٩ِ ٣
ٓ ََس َخُِ ٠ت ًَل َی َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع ح ٔي َن تُ ُوف ِّ َی أَ ُخوصَا ٓ ََس ًَ ِت ب ٔ ٔلیبٕ ٓ َََّ ٤ش ِت ٔ٨ِ ٣طُ ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت أَ َ٣ا َواہللٔ َ٣ا لٔی بٔاِّ ٟل ٔ
ِ أَ ِ٪
َحا َج ٕة َُي ِ َ ٍ أَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ًَُ ٢ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ ََل َی ٔح َُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕ تُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
رشا َٗاَِ ٟت َزیِ َُ ٨ب َو َسُ ٌِ ٔ٤ت أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َت ُ٘و َُ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة ِلٔ َی
تُ ٔح َّس ًَل َی َ٣ی ِّٕت ٓ َِو َ ٚث َ ََل ٔث ََ ٟیا ََّٕ ٔ ِ ٢ل ًَل َی َز ِو ٕد أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪ابِ ًَٔ٨ی تُ ُوف ِّ َی ًَ َِ ٨ضا َز ِو ُج َضا َو َٗ ِس ِ
اط َت َِ ٜت ًَ ِي ََ ٨ضا أَ َٓ َتُ ِٜحَ ُ٠ضا َٓ َ٘ا َ٢
ک َي ُ٘و ََُ ٢ل ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َّ ٧ِٔ ٥َ ٠ا ه ٔ َی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا ک ُ َّ ١ذََ ٔ ٟ

ض ا َِ ٟح ِو َٔٗ ٢ا َُ ٢ح َِ ٤ی ْس َٓ ُُِ٘ ٠ت ٟٔزَیِ ََ ٨ب َو َ٣ا َت ِزمٔی
رش َو َٗ ِس کَاِ َ ٧ت ِ ٔ ِح َسا ُ َّ٩ٛفٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َتزِمٔی بٔا َِ ٟب ٌِ َزة ٔ ًَل َی َرأ ِ ٔ
أَ ِر َب ٌَ ُة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ْ

ض ا َِ ٟح ِو َٔ٘ َٓ ٢اَِ ٟت َزیِ َُ ٨ب کَاِ َ ٧ت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ِٔذَا تُ ُوف ِّ َی ًَ َِ ٨ضا َز ِو ُج َضا َز َخَِ ٠ت حٔٔ ِّظا َوَٟب ٔ َش ِت َ َّ
َ ث َٔیاب ٔ َضا َوَ ٥َِ ٟت ََّ ٤ص
بٔا َِ ٟب ٌِ َزة ٔ ًَل َی َرأ ِ ٔ
ْخ ُد َٓت ٌُِ َلی
كٔي ّبا َحًَّی َت َُّ ٤ز ب ٔ َضا َس َْ ٨ة ث ُ َّ ٥تُ ِؤتَی ب ٔ َسابَّ ٕة ح َٔ٤ارٕ أَ ِو َطاة ٕأَ ِو كَائ ٔز ٕ َٓ َت ِٔ َت ُّف بٔطٔ َٓ َ٘ َّ٤َ ٠ا َت ِٔ َت ُّف بٔظَ ِی ٕئ ِ ٔ ََّل ََ ٣
ات ث ُ ََّ ٥ت ِ ُ

ک َ٣ا َت ِٔ َت ُّف بٔطٔ َٗا ََ ٢ت َِ ٤شحُ بٔطٔ ٔجَِ ٠سصَا
َب ٌَ َز ّة َٓت َ ِ ٍمٔی ث ُ َّ ٥تُ َزا ٔج ٍُ َب ٌِ ُس َ٣ا َطائ َ ِت ٔ ٩ِ ٣كٔیبٕ أَ ِو َُيِ ٍٔظ ٔ ُسئ ٔ َ٣َ ١اْ ٔ ٟ

دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ ،دیمح نب انعف ،زبنی تنب ایب ہملس یتہک ںیہ ہک اںوہں ےن ھجم
ےس ہی نیت ااحدثی ایبؿ ںیک ،زبنی ایبؿ رکیت ںیہ ہک ںیم اؾ ہبیبح زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس یئگ ،بج ہک اؿ ےک فادل
اوبایفسؿنب  جب ےنفافت اپح ،اؾہبیبح ےنوخوبشوگنماح  سجںیمولخؼ ای یسکافرزیچ یکزردی یھتافر اس ےس اکیڑلیک ےک
وخوبش اگلح  رھپ ا ےن رشخر رپ اگل ی ،رھپ ایبؿ ایک ہک دخبا! ھجم وک وخوبش یک وکح  رضفرت ںیہن یھت ،رگم اس فہج ےس (ںیم ےن وخوبش
اگلح )ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہکیسکوعرتےکےئلوجاہللافرایقتمےکدؿرپاامیؿریتھکےہالحؽ
ںیہنہکیسکتیمرپنیتدؿےسزایدہوسگانمےئ،زجبوشرہےکہکاساکوسگاچرامہدسدؿکتانمےئ،زبنیےنایبؿایکہک
ںیمزبنیتنب شح ےکاپسیئگ ،بجہکاؿےک اھبح ےنفافت اپح ،اںوہںےن یھبوخوبشوگنمارکاےساامعتسؽ ایک ،رھپرفامای ہک
دخبا ےھجموخوبش یک احتج ںیہن یھت ،زجب اس ےک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ربنم رپ رفامےت وہےئ انس ہک یسک ومنم
وعرتےکےئلالحؽںیہنہکتیمرپنیتدؿےسزایدہوسگانمےئ،وساےئوشرہےکہکاساکوسگاچرامہدسدؿکتانمےئ،
زبنیریضاہللاہنعاکایبؿےہہکںیمےناؾہملسوکایبؿرکےتوہےئانسہکاکیوعرتیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرض
وہح  افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمی یٹیب اک وشرہ رمایگ ےہ ،افر اس یکآھکن ںیم فیلکت ےہ وت ایک مہ اس وک رسہم اگلںیئ ،روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےندفاینیتابررفامایںیہنںیہن،رھپآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفامایفہاچرےنیہمدسدؿکتااظتنررکےافر
بھ
ن
ت
کن
ی یھت (اس ےک دعب دعت ےس ابرہوہیت یھت) دیمح اک
مت ںیم ےس اکی وعرت اجتیلہ ےک زامہن ںیم اکی اسؽ ےک دعب ینگنیم
ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن زبنی ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک ہی ینگنیم ےنکنیھپ اک ایک بلطم ےہ وت زبنی ریض اہلل اہنع ےن اتبای ہک بج یسک
وعرت اک وشرہ رماجات وت اکی گنت وکڑھٹی ںیم دالخ وہاجیت افر رخاب مسق اک ڑپکا نہپ یتیل افر وخوبش ںیہن اگلیت اہیں کت ہک اکی
اسؽسگراجاترھپاسےکاپسوکح وچاپہیدگاھ،رکبیایوکح رپدنہالایاجاتافراسرپاہھتریھپیت،تہبمکااسیوہاتہکسجرپفہاہھت
ریھپے افر فہ رم ہن اجےئ رھپ فہ اب رہ لکنآیت افر اس ےک اپسولگ ینگنیم الےت ےسج یتکنیھپ فہ رھپ فا س وہاجیت افر وج اکؾ رکان اچیتہ
ت
الثموخوبشفریغہاگلانوت فہرکیت،امکلےسیسک ےنوپاھچ ہک فیضےسایکرمادےہ؟اںوہں ےناتبایہکاسےکینعمہی ںیہہکفہاس

ےساینپاھکؽیتلمیھت۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،دبعاہللنبایبرکبنبدمحمنبرمعفنبزحؾ،دیمحنبانعف،زبنیتنبایبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسگفا یوعرتےکرسہماگلےناکایبؿ...
ابب  :الطؼاکایبؿ
وسگفا یوعرتےکرسہماگلےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :آز ٦ب ٩ابی ایاض ،طٌبہ ،ح٤یسب٧ ٩آٍ ،زی٨ب ب٨ت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ض َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ُح َِ ٤ی ُس بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٣ضا أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة تُ ُوف ِّ َی َز ِو ُج َضا
َح َّسثَ َ٨ا آ َز ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ِٔیَا ٕ
َٓ َد ُظوا ًَل َی ًَ ِي َِ ٨ی َضا َٓأ َ َت ِوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِس َتأِذَُ ٧و ُظ فٔی ا ِلِ ُٜح َٔ٘ َٓ ١ا َََ ٢ل َت ََّ ٜح ِِ َٗ ١س کَاِ َ ٧ت ِ ٔ ِح َسا َُّ٩ٛ
َّ
َ أَ ِح ََلس َٔضا أَ ِو َ ِّ
َت ُِ ُٜ٤ث ف ٔی َ ِّ
رش َو َسُ ٌِ ٔ٤ت
َ بَ ِيت َٔضا َٓإٔذَا ک َ َ
اَ ٪ح ِو َّْ ٤ََ ٓ ٢ز کَِْ ٠ب َر َِ ٣ت ب ٔ َب ٌَ َزة ٕ ٓ َََل َحًی َت ِٔ ٤ض َی أَ ِر َب ٌَ ُة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ْ
يب َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َی ٔح َُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕ ُِ ٣شٕ ٤َ ٔ ٠ة تُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ
َزیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة تُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ

رشا
َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ِ أَ ِ ٪تُ ٔح َّس ٓ َِو َ ٚثَ ََلثَ ٔة أَیَّاََّ ٔ ِٕ ٦ل ًَل َی َز ِو ٔج َضا أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ

آدؾ نب ایب اایس ،ہبعش ،دیمحنب انعف ،زبنی تنب اؾہملسریض اہلل  امہن اینپ امں ےس رفاتیرکیت ںیہہک اکی وعرت اک وشرہرمایگ
ولوگں وک اس یک آھکن ےک قلعتم رطخہ وسحمس وہا وت فہ ولگ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ افر رسہم اگلےن یک
ااجزت اچیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رسہم ہن اگلؤ وعرںیت (اجتیلہ ےک زامہن ںیم) رخاب مسق ےک رھگ افر ڑپکفں ںیم
ریتہںیھتبجاکیاسؽسگراجاترھپاکی اتسگراتافرفہینگنیمیتکنیھپیھت(وتدعتمتخوہیتیھت)اسےیلفہرسہمہناگلےئبج
کت ہک اچر ےنیہم دس دؿ ہن ذگر اجںیئ افر ںیم ےن زبنی تنب اؾ ہملس ریض اہلل اہنع وک اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت
وہےئانسہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکیسکاملسمؿوعرتےکےئلوجاہللافرایقتمےکدؿرپاامیؿریتھکےہ،اجزئںیہن

ہکیسک(تیم)رپنیتدؿےسزایدہوسگانمےئ،وساےئاسےکوشرہےکہکاسرپاچرہامہدسدؿکتوسگانمےئ۔
رافی  :آدؾنبایباایس،ہبعش،دیمحنبانعف،زبنیتنباؾہملسریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
وسگفا یوعرتےکرسہماگلےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :شسز ،برش ،س٤٠ہ ب٤٘٠ً ٩ہ٣ ،ح٤س اب ٩سي ٍی ٩رح٤ہ اہلل

یَٗ ٩اَِ ٟت أ ُ ُّٔ ًَ ٦ل َّی َة ُ ٧ضٔي َ٨ا أَ ِٔ ُ ٧ ٪ح َّس أَ ِٛث َ َ ٍ ٔ٩ِ ٣
رش َح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا بٔ ِ ْ
ثَ ََل ٕث ِ ٔ ََّل بٔزَ ِو ٕد
دسمد ،رشب ،ہملس نب ہمقلع ،دمحم انب ریسنی رہمح اہلل ےتہک ںیہ ہک اؾ ہیطع ےن ایبؿ ایک ہک ںیمہ عنم ایک ایگ نیت دؿ ےس زایدہ وسگ
انمںیئ،زجبوشرہےکہکاسرپاچرامہدسدؿکتوسگانمںیئ۔
رافی  :دسمد،رشب،ہملسنبہمقلع،دمحمانبریسنیرہمحاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضیحےساپکوہےنےکفتقوسگفا یوعرتاکطسقاامعتسؽرکان...
ابب  :الطؼاکایبؿ
ضیحےساپکوہےنےکفتقوسگفا یوعرتاکطسقاامعتسؽرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بس اہلل بً ٩بس اٟوہاب ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب ،حٔؼہ ،اً ٦لیہ

وب ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة َٗاَِ ٟت ُ٨َّ ٛا َ ٨ِ ُ ٧هی أَ ِٔ ُ ٧ ٪ح َّس ًَل َی
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟو َّص ٔ
اب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

رشا َوَلَ َ َِٜ٧ت ٔح ََ ١و ََل َّ َ ٧لی ََّب َو ََل َِ ٠َ٧ب َص ثَ ِوبّا َِ ٣ؼبُوُّا ِ ٔ ََّل ث َ ِو َب ًَ ِؼبٕ َو َٗ ِس
َ٣ی ِّٕت ٓ َِو َ ٚثَ ََل ٕث ِ ٔ ََّل ًَل َی َز ِو ٕد أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ
اٟل ِضز ِٔٔذَا اُِ َت َشَِ ٠ت ِ ٔ ِح َساَ٧ا ٔٔ ٣َ ٩ِ ٣حیـ َٔضا فٔی ُِ ٧ب َذة ٕ ِٔ ُٛ ٩ِ ٣شتٔ أَهِ َٔا ٕر َو ُ٨َّ ٛا َ ٨ِ ُ ٧هی ًَ ِ ٩ا ِّت َبا َٔ ا َِ ٟح َ٨ائ ٔز ٔ َٗا َ٢
ُر ِّخ َؽ َ٨َ ٟا ً ٔ َِ ٨س ُّ
 ١ا ِٟکَآُورٔ َوا َِ٘ ٟا ُٓورٔ
أَبُو ًَ ِبس اہللٔ ا ِِ ُ٘ ٟش ُم َوا ِلِ ُٜش ُت ِٔ ٣ث ُ

دبعاہللنبدبعاولاہب،امحدنبزدی،اویب،ہصفح،اؾہیطعیتہکںیہہکمہولوگںوکیسکتیمرپنیتدؿےسزایدہوسگرکےنےس
عنمایکاجاتاھترگموشرہرپاچرامہدسدؿکتافرمہولگہنرسہماگلےتےھتافرہنوخوبشےتلمےھتافرہنراگنوہاڑپکاےتنہپےھت،رگمفہ
ڑپکاوجےننبےسےلہپ یہراگنایگ وہافربجمہولوگں ںیمےسوکح ضیحےساپکوہیتافرلسغرکیتوتوھتڑےےس طسقاعفارےک
اامعتسؽیکااجزتدیاجیتافرمہولوگںوکانجزےےکےھچیپےنلچےسعنمایکاجاتےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعاولاہب،امحدنبزدی،اویب،ہصفح،اؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسگانمےنفا یوعرتفہڑپکےےنہپوجےننبےسےلہپرےگنےئگوہں...
ابب  :الطؼاکایبؿ
وسگانمےنفا یوعرتفہڑپکےےنہپوجےننبےسےلہپرےگنےئگوہں

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٓ :ـ ١ب ٩زٛينً ،بساٟشَل ٦بُ ٩حب ،ہظا ،٦حٔؼہ ،اً ٦لیہ

 ١بِ ُُ ٩ز َٛي ِ ٕن َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس َّ
ُح ٕب ًَ ِ ٩صٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦حٔ َِؼ َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة َٗاَِ ٟت َٗا َ ٢لٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
اٟش ََل ٔ ٦بِ ُِ َ ٩

َ ١و ََل َتَِ ٠ب ُص
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َی ٔح َُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕ تُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ِ أَ ِ ٪تُ ٔح َّس ٓ َِو َ ٚثَ ََل ٕث ِ ٔ ََّل ًَل َی َز ِو ٕد َٓإَٔ َّ ٧ضا ََل َتَ ِٜتحٔ ُ
ثَ ِو ّبا َِ ٣ؼبُوُّا ِ ٔ ََّل ثَ ِو َب ًَ ِؼبٕ َو َٗا َ ٢اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ح َّسثَت ِ َ٨ا َحٔ َِؼ ُة َح َّسثَ ِتىٔی أ ُ ُّٔ ًَ ٦ل َّی َة َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ

ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََل َت ََّ ٤ص كٔي ّبا ِ ٔ ََّل أَ ِزنَی ك ُ ِضز ٔ َصا ِٔذَا ك َ ُض َز ِت ُِ ٧ب َذ ّة ُِٔ ٗ ٩ِ ٣ش ٕم َوأَهِ َٔارٕ

 لضنبدنیک،دبعامالسؾنب جب،اشہؾ،ہصفح،اؾہیطعیتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکیسکوعرتےکےئلوجدخا
افرایقتم ےکدؿ رپ اامیؿ ریتھک ےہ ہی اجزئ ںیہنہک وساےئ وشرہ ےک یسک رپ نیت دؿ ےس زایدہ وسگانمےئ ہن فہ رسہم اگلےئ ہن
راگنوہاڑپکاےنہپ،رگمفہڑپکاوجےننبےسےلہپراگنایگوہافرااصنریےناہکہکھجمےساشہؾےنوباہطسہصفح،اؾہیطعرفاتیایکہکیبن
یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفامای افر ہن وخوبش ےلم ،رگم بج اس ےک رہط اک فتق رقبی وہ افر فہ اپک وہاجےئ وت وھتڑا اس طسق اعفار
اامعتسؽرکیتکسےہ(دوھینےلیتکسےہ)۔
رافی   :لضنبدنیک،دبعامالسؾنب جب،اشہؾ،ہصفح،اؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تع
اہللاعت یاکوقؽہکمتںیمےسوجفافتاپےتںیہافرویبایںوھچڑاجےتںیہ،امب م...
ابب  :الطؼاکایبؿ
ت
اہللاعت یاکوقؽہکمتںیمےسوجفافتاپےتںیہافرویبایںوھچڑاجےتںیہ،امب عملوؿریبخکت

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،روح بً ٩بازہ ،طب ،١اب ٩ابی ٧حیح٣ ،حاہس

ا ٚبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ٔط ِب ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ی ٩یُ َت َو َّٓ ِو َ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪
یح ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس َو َّأ ٟذ َ
و٪
و ٪أَ ِز َوا ّجا َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت َص ٔذظ ٔ ا َِّٔ ٌٟسةُ َت ٌِ َت ُّس ً ٔ َِ ٨س أَصِ َٔ ١ز ِو ٔج َضا َوا ٔج ّبا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َو َّأ ٟذ َ
ی ٩یُ َت َو َّٓ ِو ََ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪و َی َذ ُر َ
َو َی َذ ُر َ
اح ًََِ ٠یَ ٔ ٓ ٥ِ ُٜامی ٓ ٌََ ٩َِ ٠فٔی أَ ِن ُٔ ٔشضٌِٔ ٣َ ٩ِ ٣ٔ َّ٩زُ ٕ
وٖ
ِ ِج ََََ ٓ ٩ل ُج ََ ٨
ِا ٕد َٓإ ٔ َِ َ ٪
أَ ِز َوا ّجا َو ٔػ َّی ّة َٔلَ ِز َوا ٔجض ٔ َِ ٣َ ٥تا ًّا ِلٔ َی ا َِ ٟح ِو َُٔ ٢ي ِ َ ٍ ِ ٔ ِ َ

َٗا ََ ٢ج ٌَ َ ١اہللُ ََ ٟضا َت ََ ٤اَّ ٦
ِ َج ِت َوص َُو
ٔرش َ
اٟش َٔ ٨ة َس ِب ٌَ َة أَ ِط ُضز ٕ َوً ِ ٔ
یَِ ٟ ٩ی َّ ٠ة َو ٔػ َّی ّة ِ ٔ َِ ٪طائ َ ِت َسِ ٨َ َٜت فٔی َو ٔػ َّيت َٔضا َوِ ٔ َِ ٪طائ َ ِت َ َ
ک ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس َو َٗا َ٢
اح ًََِ ٠یَٓ ٥ِ ُٜا َِّٔ ٌٟسةُ َ٤َ ٛا ه ٔ َی َوا ٔج ْب ًََِ ٠ی َضا َز ًَ َ ٥ذََ ٔ ٟ
ِ ِج ََََ ٓ ٩ل ُج ََ ٨
ِا ٕد َٓإ ٔ َِ َ ٪
َٗ ِو ُ ٢اہللٔ َت ٌَال َی َُي ِ َ ٍ ِ ٔ ِ َ
ِا ٕد َو َٗا َ٢
ًَ َلائْ َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َن َش َد ِت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة ً َّٔس َت َضا ً ٔ َِ ٨س أَصَِ ٔ ٠ضا َٓ َت ٌِ َت ُّس َح ِی ُث َطائ َ ِت َو َٗ ِو ُ ٢اہللٔ َت ٌَال َی َُي ِ َ ٍ ِ ٔ ِ َ
اح ًََِ ٠یَ ٔ ٓ ٥ِ ُٜامی ٓ ٌََ ٩َِ ٠فٔی
ِ َج ِت ِ َ٘ ٔ ٟو ٔ ٢اہللٔ ٓ َََل ُج ََ ٨
ًَ َلائْ ِ ٔ َِ ٪طائ َ ِت ا ًِ َت َّس ِت ً ٔ َِ ٨س أَصَِ ٔ ٠ضا َو َس َِ ٨َ ٜت فٔی َو ٔػ َّيت َٔضا َوِ ٔ َِ ٪طائ َ ِت َ َ

أَ ِن ُٔ ٔشضَٔٗ َّ٩ا ََ ًَ ٢لائْ ث ُ ََّ ٥جا َئ ا ِٔ٤ٟي َ ٍ ُ
اٟشِٜى َی َٓ َت ٌِ َت ُّس َح ِی ُث َطائ َ ِت َو ََل ُسِٜى َی ََ ٟضا
اث َٓ ََ ٨ش َذ ُّ

َّ ِ َ َ ِم ْنُک
ٹ
فؿ َأزْ َف ً ٹ
اخ﴾ یک ریسفت ںیم رفاتی
پ ّفْ َؿ ْم َف َ َي ُر َ
يُ َ
ااحسؼ نب وصنمر ،رفح نب ابعدہ ،ش ،انب ایب حیجن ،اجمدہ ےس آتی ﴿ َفال َ
َّ ِ َ َّ ِم ْنُک
ْ
فؿ َأزْ َف ً ٹ
اخاآلہی﴾
ر
ي
ف
م
پفْ َؿ َ َ َ ُ َ
يُ َ
رکےتںیہہکیہیدعتوعرتذگاریتیھت،رھپاہللاعت یےنہیآتیانزؽرفامح ہک﴿ َفال َ
ینعفہ رمد وج مت ںیم ےس وفت وہ اجےت ںیہ افر اینپویبایں وھچڑ اجےت ںیہ وت اںیہناینپ ویبویں ےک ےئلفتیص رکین اچےئہ ہک اکی
اسؽاکرخچافرا ےنرھگےساکن ی ہناجںیئ سارگفہوخدلکناجںیئوتمترپاسںیموکح انگہںیہن،وجاںوہںےناینپداتسنںیمااھچ
ایک،اجمدہےناہکہکاہللاعت یےنوعرتےکفاےطساستامہسیبدؿاسؽوپرارکےنےکےئلفتیصامشرایکےہ،ارگاچےہوتفتیص
اجؿ رک رہھٹی رےہ افر ارگ اچےہ وت لکن اجےئ افر اہلل اعت ی ےک وقؽ ریغ ارخاج اک یہی بلطم ےہ ہک دعت یسیج ہک اس رپ فابج
ےہ(اچر امہ دس دؿ ےہ) ہی اجمدہ ےس وقنمؽ ےہ افر اطعء ےن رضحت انب ابعس ریض اہللہنع اک وقؽ لقن ایک ےہ ہک اس آتی ےن
رھگفاولںےکاپسدعتوکوسنمخرکدایاسےئلاہجںاچےہدعتذگارےافراہللاعت یےکوقؽریغارخاجاکبلطمیہیایبؿایک
َ َ ٹ َ َ عَل َ ْنُک
ْ
ارگاچےہوتدعتا ےنرھگفاولںےکاپسذگارےافراینپفتیصںیمرےہافرارگاچےہوتاہللاعت یےکوقؽ﴿ل ُجح جم﴾یک
انبء رپ لکن اجےئ ،اطعء ےن اہک ہک رھپ ریماث یک آتی انزؽ وہح  ،وت اس ےن رےنہ وک وسنمخ رکدای ،اس ےئل اہجں اچےہ دعت
ذگارےافراسیکوکستنےکےئلوکح ہگجرضفریںیہن۔دمحمنبریثک،ایفسؿ،دبعاہللنبایبرکبنبرمعفنبزحؾ،دیمحنبانعف،
زبنیتنباؾہملس،اؾہبیبحتنباوبایفسؿےتہکںیہہکبجاؾہبیبحےکاپساؿےکفادلےکرمےنیکربخآح وت اںوہںےنوخوبش
وگنمارکدفونںاہوھتںرپیلمافراہکہکےھجموخوبشیکوکح احتجہنیھت،ارگںیمآپیلصاہللہیلعفملسوکہیرفامےتوہےئہنیتنسہک
یسکوعرتےکےئلوجاہللاعت یافرایقتمےکدؿرپاامیؿریتھکوہہیاجزئںیہنےہہکوساےئوشرہےکیسکرپنیتدؿےسزایدہ
وسگانمےئ،وشرہاکوسگاچرامہدسدؿکتانمےئ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،رفحنبابعدہ ،ٹ
ش،انبایبحیجن،اجمدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ت
اہللاعت یاکوقؽہکمتںیمےسوجفافتاپےتںیہافرویبایںوھچڑاجےتںیہ،امب عملوؿریبخکت

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩ابی بُک ب٤ً ٩زو ب ٩حز ،٦ح٤یس ب٧ ٩آٍ ،زی٨ب ب٨ت ا ٦س٤٠ہ ،ا ٦حبييبہ ب٨ت
ابوسٔیا٪

ُک بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزَِ ٕ ٦ح َّسثَىٔی ُح َِ ٤ی ُس بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ ِّ٦
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
یب ٔ٩ِ ٣
یضا َز ًَ ِت ب ٔ ٔلیبٕ ٓ َََ ٤ش َح ِت ذ ٔ َرا ًَ ِی َضا َو َٗاَِ ٟت َ٣ا لٔی بٔاِّ ٟل ٔ
يب َة ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی ُسٔ َِی َ
ا٤َّ َٟ ٪ا َجائ َ َضا َ٧ع ٔ ُّی أَب ٔ َ
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
ِ تُ ٔح ُّس ًَل َی َ٣ی ِّٕت ٓ َِو َٚ
َحا َج ٕة َِ ٟوَلَ أَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢لَ َی ٔح َُّٔ ١ل َِ ٣زأَة ٕ تُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ

رشا
ثَ ََل ٕث ِ ٔ ََّل ًَل َی َز ِو ٕد أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ

دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب ایب رکب نب رمعف نب زحؾ ،دیمح نب انعف ،زبنی تنب اؾ ہملس ،اؾ خنٹنننٹہ تنب اوبایفسؿ ےس رفاتی
رکےتںیہہکبجاؾہبیبحےکاپساؿےکفادلےکرمےنیکربخآح وتاںوہںےنوخوبشوگنمارکدفونںاہوھتںرپیلمافراہکہکےھجم
وخوبشیکوکح احتجہنیھتارگںیمآرضحنتیلصاہللہیلعفملسوکہیرفامےتوہےئہنیتنسہکیسکوعرتےکےیلوجاہللافرایقتم
ےکدؿرپاامیؿریتھکوہہیاجزئںیہنےہہکوساےئوشرہےکیسکرپنیتدؿےسزایدہوسگانمےئوشرہاکوسگاچرےنیہمدسدؿ
کتانمےئ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،دبعاہللنبایبرکبنبرمعفنبزحؾ،دیمحنبانعف،زبنیتنباؾہملس،اؾخنٹنننٹہتنباوبایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زاہینیکامکح افراکنحافدساکایبؿافرنسحےناہکہکارگیسکایسیوعرتےساندا...

ابب  :الطؼاکایبؿ
ت
زاہینیکامکح افراکنحافدساکایبؿافرنسحےناہکہکارگیسکایسیوعرتےساندا سنگیںیماکنحایک،سجےساکنحاھت،وتاؿدفونںےکدرایمؿرفتقیرکادیاجےئافر
وجاسےنےلایلفہایساکےہاسےکالعفہھچکںیہنرھپدعبںیماؿاکاکیوقؽہیےہہکفہرہملثمیکقحتسمےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 314

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوبُکبً ٩بساٟزح ،٩٤ابو٣شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ُک بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٧ ٢هی
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ثَ َ ٩ٔ ٤ا ِٟکَِٔ ٠ب َوحَُِ ٠وا ٔ ٪ا ِٟکَاص َٔٔ ٩و َِ ٣ضز ٔا َِ ٟبغ ٔ ِّی

یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ،زرہی ،اوبرکبنب دبعارلنمح ،اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنےتکیک تمیافراکنہیکارجتافرزاناکروعرتیکامکح ےکاھکےنےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،اوبرکبنبدبعارلنمح،اوبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ت
زاہینیکامکح افراکنحافدساکایبؿافرنسحےناہکہکارگیسکایسیوعرتےساندا سنگیںیم اکنحایک،سجےساکنحاھت،وتاؿدفونںےکدرایمؿرفتقیرکادیاجےئافر
وجاسےنےلایلفہایساکےہاسےکالعفہھچکںیہنرھپدعبںیماؿاکاکیوقؽہیےہہکفہرہملثمیکقحتسمےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 315

راوی  :آز ،٦طٌبہً ،و ٪ب ٩ابی جحیٔہ ،واٟس جحیٔہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِو ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟوا ٔط ََ ٤ة

ی٩
َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط ََ ٤ة َوآک ٔ َ ١اِّ ٟزبَا َو ُ٣وک ٔ َُ ٠ط َوَ َ ٧هی ًَ ِ ٩ث َ َ ٩ٔ ٤ا ِٟکَِٔ ٠ب َو َِ ٛش ٔب ا َِ ٟبغ ٔ ِّی َو ٩َ ٌََ ٟا َِ ٤ُ ٟؼوِّرٔ َ
آدؾ ،ہبعش،وعؿنبایبہفیحج،فادلہفیحجےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن وگدےنفا یافر دگفاےنفا یرپ افروسداھکےن
افرالھکےنفاےلرپتنعلیکےہافرےتکیک تمیافرزاناکریکامکح اھکےنےسعنمرفامایےہافروصمرفںرپتنعلیکےہ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،وعؿنبایبہفیحج،فادلہفیحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼاکایبؿ
ت
زاہینیکامکح افراکنحافدساکایبؿافرنسحےناہکہکارگیسکایسیوعرتےساندا سنگیںیماکنحایک،سجےساکنحاھت،وتاؿدفونںےکدرایمؿرفتقیرکادیاجےئافر
وجاسےنےلایلفہایساکےہاسےکالعفہھچکںیہنرھپدعبںیماؿاکاکیوقؽہیےہہکفہرہملثمیکقحتسمےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 316

راوی ً :لی ب ٩جٌس ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩جحازہ ،ابوحاز ،٦ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٟح ٌِسٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ُٔ ٩ج َحا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ئ
ًَ ِِ َٛ ٩ش ٔب ِاْل ٔ َ٣ا ٔ
یلع نب دعج ،ہبعش ،دمحم نب احجدہ ،اوباحزؾ ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ولڈنویں یک امکح  اھکےن ےس
عنمرفامای۔
رافی  :یلعنبدعج،ہبعش،دمحمنباحجدہ،اوباحزؾ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسوعرتےکرہماکایبؿ،سجےستبحصیکاجیکچےہافردوخؽبکققحتموہاتےہایدوخؽ...

ابب  :الطؼاکایبؿ
م
اسوعرتےکرہماکایبؿ،سجےستبحصیکاجیکچےہافردوخؽبکققحتموہاتےہایدوخؽای شنسےسےلہپاسوکالطؼدےوتایکمکحےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 317

راوی ٤ً :زوب ٩زرارہ ،اس٤اًی ،١ایوب ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

وب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔلبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َر ُج َْ َٗ ١ذ َٖ ا َِ ٣زأَ َت ُط َٓ َ٘ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة أَ ِخب َ َ ٍَ ٧ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
َف َٔ َ ٧ ٚي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن أَ َخ َو ِی بَىٔی ا ِِ ٌَ ٟح ََل َٔ ٪و َٗا َ ٢اہللُ َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َّ ٪أَ َح َس ُ٤َ ٛا ک َاذ ٔ ْب ٓ ََض ِ٤َ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ا َتائ ْٔب َٓأَبَ َیا
َ َّ
وب َٓ َ٘ا َ ٢لٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ
َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َّ ٪أَ َح َس ُ٤َ ٛا کَاذ ٔ ْب ٓ ََض ِ٤َ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ا َتائ ْٔب َٓأَبَ َیا ٓ َ َّ
ََف َ ٚبَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
َک ِ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َػازّٔٗا َٓ َ٘ ِس َز َخَِ ٠ت ب ٔ َضا َوِ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت کَاذ ٔ ّبا َٓ ُض َو أَ ِب ٌَ ُس
٣َ ١الٔی َٗا َََ ٢ل َ٣ا ََ ٟ ٢
َط ِی ْئ ََل أَ َرا َک تُ َح ِّسث ُ ُط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
ک
َٔ ٨ِ ٣
رمعفنب زرارہ ،اامسلیع ،اویب ،دیعس نب ریبج ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن انب رمع ریض اہلل ہنع وپاھچ ہک ارگ وکح  صخش اینپ ویبی رپ تمہت
اگلےئ وت اںوہں ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ینب الجعؿ ےک اکی رمدف وعرت ےک ام نی رفتقی رکادی افر رفامای ہک اہلل اجاتن
ےہ ہک مت ںیم ےس اکی رضفر وھجاٹ ےہ ذہلا مت ںیم ےس وکؿ وتہب رکات ےہ ،اؿ دفونں ےن ااکنر ایک ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ
دفونںےکدرایمؿرفتقی رکدای،اویباکایبؿےہہکھجمےسرمعفنبدانیرےناسدحثیںیمضعبابںیتایسیایبؿںیکںیہنج
متوکایبؿرکےتںیم ےنںیہنداتھکی،اںوہںےنایبؿایکہکاسرمدےنوپاھچہکریماامؽ؟آپ یلصاہللہیلعفملس ےنرفامایہکےھجت
امؽںیہنےلماگارگوتاچسےہوتاسےستبحصرکاکچےہافرارگوھجاٹےہوتےھجتافریھباساکقحںیہن۔
رافی  :رمعفنبزرارہ،اامسلیع،اویب،دیعسنبریبجےتہکںیہہکںیمےنانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسوعرتےکہعتماکایبؿ،سجاکرہمرقمرںیہنوہا،اسےئلہکاہللاعت یےنرفامای...

ابب  :الطؼاکایبؿ
اسوعرتےکہعتماکایبؿ،سجاکرہمرقمرںیہنوہا،اسےئلہکاہللاعت یےنرفامایہکمترپوکح  ججںیہن،ارگمتوعروتںوکالطؼدےدف،اساحؽںیمہکمتےناؿ
ےستبحص ںیہنیکےہافر اہلل اعت یاکوقؽ ہکالطؼ دیوہح  وعروتںےکےئل اقدعہےکاطمقبافدئہ ااھٹان ےہویقتمں رپقحےہ ،ایسرطحاہلل اعت یاہمترے ےئلاینپ
اشناینںایبؿرکاتےہاشدیہکمتوھجمسافرآپیلصاہللہیلعفملسےناعلؿںیمہعتماکذرکںیہنایک،بجہکاسوکاسےکوشرہےنالطؼدےدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 318

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا٤ً ،٪زو ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َک ِ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت
ک ًََِ ٠ی َضا َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ال ٔی َٗا َََ ٢ل َ٣ا ََ ٟ ٢
َ ٤ُِ ٠ٟٔت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن ح َٔشابُ٤َ ُٜا ًَل َی اہللٔ أَ َح ُس ُ٤َ ٛا کَاذ ٔ ْب ََل َسبٔی ََ َٟ ١

ک َٔ ٨ِ ٣ضا
اس َت ِح ََِ ٠٠ت َِٔ َ ٩ِ ٣ف ٔج َضا َوِ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت ََ ٛذبِ َت ًََِ ٠ی َضا ٓ ََذ َ
اک أَبِ ٌَ ُس َوأَبِ ٌَ ُس ََ ٟ
َػ َسٗ َِت ًََِ ٠ی َضا َٓ ُض َو ب ٔ َ٤ا ِ

ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،رمعف،دیعس نبریبج،رضحتانبرمع ریضاہلل امہن ےتہکںیہہک آپ یلصاہللہیلعفملس ےناعلؿرکےنفاولں
ےس رفامای مت دفونں اک اسحب وت اہلل ےل اگ ،مت دفونں ںیم اکی وھجاٹ ےہ ،اس ےئل ھجت وک اب اس وعرت رپ وکح  قح ںیہن ،اس ےن
رعض ایکایروسؽاہللریماامؽ؟آپ یلصاہللہیلعفملس ےن رفامایھجتوک امؽںیہنےلماگ ،وت ارگاچسےہ وتاس یکرشاگمہ ےسافدئہااھٹ
اکچےہافرارگوتوھجاٹےہبتوتدبرہجاف یوتاساکقحتسمںیہن۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،رمعف،دیعسنبریبج،رضحتانبرمعریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخچرکےناکایبؿ
ابؽوچبںرپرخچرکےنیکتلیضفاکایبؿافرولگآپےسوساؽرکےتںیہہکایکرخچرکںی...

ابب  :رخچرکےناکایبؿ
ابؽوچبں رپ رخچ رکےنیک تلیضف اک ایبؿ افرولگ آپ ےس وساؽ رکےتںیہ ہکایکرخچ رکںی ،آپ د ہ دےئجی ہک رضفرت ےس زادئ امؽ ،ایس رطح اہللاہمترے ےئل
اینپاشناینںایبؿرکاتےہاشدیہکمتداینافرآرختںیموغرف رکافرنسحےناہکہک وفےسرمادرضفرتےسزادئامؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 319

راوی  :آز ٦ب ٩ابی ایاض ،طٌبہً ،سی ب ٩ثابتً ،بساہلل ب ٩یزیس انؼاری

یس اَلِ َ ِن َؼار َّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ
ض َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا آ َز ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ِ ٔ َیا ٕ
اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َٓ َ٘ا َ ٩ِ ًَ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا أَ ِنٔ ََ ٙا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ُ ٔ ٠ن َٔ َ٘ ّة ًَل َی أَصِٔ٠طٔ َوص َُو
یَ ِح َت ٔشبُ َضا کَاِ َ ٧ت َُ ٟط َػ َس َٗ ّة

آدؾ نب ایب اایس ،ہبعش ،دعی نب اثتب ،دبعاہلل نب سیدی ااصنری ےتہک ںیہہک ںیم ےن اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ایک
آپروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکرےہںیہ؟اںوہںےناہکاہں!آپ یلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکراہوہں،آپ
ےنرفامایہکبجاملسمؿاینپویبیوچبںیکذاترپاکروثابھجمسرکرخچرکاتےہوتفہاسےکےئلدصہقوہاجاتےہ۔
رافی  :آدؾنبایباایس،ہبعش،دعینباثتب،دبعاہللنبسیدیااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخچرکےناکایبؿ
ابؽوچبں رپ رخچ رکےنیک تلیضف اک ایبؿ افرولگ آپ ےس وساؽ رکےتںیہ ہکایکرخچ رکںی ،آپ د ہ دےئجی ہک رضفرت ےس زادئ امؽ ،ایس رطح اہللاہمترے ےئل
اینپاشناینںایبؿرکاتےہاشدیہکمتداینافرآرختںیموغرف رکافرنسحےناہکہک وفےسرمادرضفرتےسزادئامؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 320

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ک
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َ ٢اہللُ أَ ِنٔ َِٔ ٙیا ابِ َ ٩آ َز َ ٦أ ُ ِنٔ َِِٔ ٠ًَ ٙی َ

اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاہللاعت یرفامات
ےہہکاےانبآدؾ!رخچرکںیمریتیذاترپرخچرکفںاگ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخچرکےناکایبؿ
ابؽوچبں رپ رخچ رکےنیک تلیضف اک ایبؿ افرولگ آپ ےس وساؽ رکےتںیہ ہکایکرخچ رکںی ،آپ د ہ دےئجی ہک رضفرت ےس زادئ امؽ ،ایس رطح اہللاہمترے ےئل
اینپاشناینںایبؿرکاتےہاشدیہکمتداینافرآرختںیموغرف رکافرنسحےناہکہک وفےسرمادرضفرتےسزادئامؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 321

راوی  :یحٌی بٗ ٩زًہ٣ ،اٟک ،ثور ب ٩زیس ،ابواِٟیث ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ک ًَ ِ ٩ث َ ِورٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة َح َّسث َ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
اٟشاعٔی ًَل َی اَلِ َ ِر َ٠َ ٣ةٔ َوا ِِ ٔ٤ٟشٜٔي ٔن کَا َِ ٤ُ ٟحاصٔ ٔس فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ أَ ِو ا َِ٘ ٟائ َّٔٔ ٥
َّ
اِ ٠ٟی َ ١اٟؼَّ ائ ٔٔ ٥اَ ٨َّ ٟضا َر
ییحی نب زقہع ،امکل ،وث ر نب زدی ،اوباثیغل ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ویباؤں افر
نیکسمےکےئلک تنافرجادفریرکےنفاالاہللیکراہںیماہجدرکےنفاالایراتوکابعدترکےنفاےلافردؿوکرفزہرےنھکفاےل
یکرطحےہ۔
رافی  :ییحینبزقہع،امکل،وثرنبزدی،اوباثیغل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخچرکےناکایبؿ
ابؽوچبں رپ رخچ رکےنیک تلیضف اک ایبؿ افرولگ آپ ےس وساؽ رکےتںیہ ہکایکرخچ رکںی ،آپ د ہ دےئجی ہک رضفرت ےس زادئ امؽ ،ایس رطحاہللاہمترے ےئل
اینپاشناینںایبؿرکاتےہاشدیہکمتداینافرآرختںیموغرف رکافرنسحےناہکہک وفےسرمادرضفرتےسزادئامؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 322

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیا ،٪سٌس ب ٩ابزاہیً ،٥ا٣ز ب ٩سٌس

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪س ٌِسٔ بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ک َ َ
َّ
ا ٢أُوصٔی بٔ٤الٔی ک ُ ِّ٠طٔ َٗا َََ ٢ل ُُِٗ ٠ت ٓ َّ
ِط َٗا َََ ٢ل ُُِٗ ٠ت
َاٟظ ِ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌُوزُنٔی َوأََ٧ا َ٣ز ٔ ْیف ب ٔ ََ ٜ٤ة َٓ ُُِ٘ ٠ت لٔی َْ ٣
َ

اض فٔی أَیِ ٔسیض ٔ ِ٥
َٓاُّ ٟثُ٠ثٔ َٗا َ ٢اُّ ٟثُ ُ٠ث َواُّ ٟثُ ُ٠ث َٛثٔي ْ ٍ أَ َِ ٪ت َس ََ َو َرثَ َت َ
ک أََُِ ٔ ٨یا َئ َخي ِ ْ ٍ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ت َس ًَ ُض ًَِ ٥ا َّ ٟة یَ َت ََ ُٔ َّٔ ٜ
و ٪اَ ٨َّ ٟ
و٪
ُرض ب ٔ َ
ک یَ َِ ٨ت ٔٔ ٍُ ب ٔ َ
َک َػ َس َٗ ْة َحًَّی اَ ٤َ ِ٘ ٠ُّ ٟة َت ِز َٓ ٌُ َضا فٔی فٔی ا َِ ٣زأَت َٔک َو ١َّ ٌََ ٟاہللَ َی ِز َٓ ٌُ َ
َو َِ ٣ض َ٤ا أَ ِن َٔ ِ٘ َت َٓ ُض َو َ ٟ
آِ َ
کْ َ٧
ک َُ
اض َوي َ ُّ
دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،دعس نب اربامیہ ،اعرم نب دعس ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ںیم ریمی ایعدت ےک ےئل رشتفی الےئ،
ںیم ےن رعض ایک ہک ریمے اپس امؽ ےہ ایک ںیم ا ےن اسرے امؽ ںیم فتیص رکدفں ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیہن،
ںیم ےن وپاھچفص امؽ ںیم ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ںیہن ،ںیم ےن اہک ثلث ںیم ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ثلث
ںیم رکےتکس وہ ،ارگہچ ہی یھب زایدہ ےہ افر رفامای ا ےن فاروثں وک امدلار وھچڑان اہمترے ےئلاس ےس رتہب ےہ ہک مت اںیہن ایسی احتل
ںیم وھچڑف ہک دگنتتس وہں افر ولوگں ےک اسےنم اہھت الیھپےت رھپںی افر مت اؿ یک ذات رپ وج ھچک یھب رخچ رکفےگ ،فہ اہمترے
ےئل دصہق ےہ ،اہیں کت ہک فہ  ہمق وج مت اینپ ویبی ےک ہنم ںیمدےتی وہ افر اشدی اہلل اہمتریرمع درازرکے ہک مت ےس اکی وقؾ وک
افدئہوہافردفرسیوکاصقنؿ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،دعسنباربامیہ،اعرمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہفایعؽوکرخچدانیفابجےہ...
ابب  :رخچرکےناکایبؿ
الہفایعؽوکرخچدانیفابجےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 323

راوی ٤ً :ز وب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
اٟش ِٔل َی َوابِ َسأِ ب ٔ ََ ٩ِ ٤ت ٌُو َُ ٢ت ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ َِـ ُ
 ١اٟؼَّ َس َٗ ٔة َ٣ا َت َز َک ُٔىّی َوا َِ ٟی ُس ا َِِ ٠ٌُ ٟیا َخي ِ ْ ٍ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ٔس ُّ
اس َت ٌِ٠ِ ٔ٤ىٔی َو َي ُ٘و ُٔ ٢اَلبِ ُ ٩أَك ِ ٌٔ ِ٤ىٔی ِلٔ َی ََ ٩ِ ٣ت َسًُىٔی َٓ َ٘اُٟوا یَا أَبَا
ِ ٔ َّ٣ا أَ ِ ٪تُ ِلٌ َٔ٤ىٔی َوِ ٔ َّ٣ا أَ ِ ٪تُ َل َِّ٘ ٠ىٔی َو َي ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ُس أَكٌِ ِٔ٤ىٔی َو ِ
یص أَبٔی ص َُزیِ َز َة
صُ َزیِ َز َة َسَ ٌِ ٔ٤ت َص َذا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َص َذا ٔٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣

رمعفنبصفح،صفح،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکبسےسرتہبدصہقفہ
ےہہکدصہق دےنیفاےلیکامدلاریاقمئرےہافرافرپفاالےچینےکاہھتےسرتہبےہافرا ےنرہتشدارفںےسادتبارکف(افرایکہی
ایھچابتےہ)ہکوعرتےہکایوتےھجماھکاندفایےھجمالطؼدےدف،الغؾےہکہکےھجمالھکؤافرھجمےساکؾولافراٹیبےہکہکھجموکاھکان
الھکؤ ےھجم سک رپ وھچڑےت وہ ،ولوگں ےن وپاھچ اے اوبرہریہ مت ےن ہی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےہ ،اںوہں ےن اہک ںیہن،
اوبرہریہریضاہللہنعاینپرطػےساتہکےہ۔
رافی  :رمعفنبصفح،صفح،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخچرکےناکایبؿ
الہفایعؽوکرخچدانیفابجےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 324

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍٟ ،یثً ،بساٟزح ٩٤ب ٩خاٟس ب٣ ٩شاَف ،اب ٩طہاب ،اب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َّ
اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٣ُ ٩ش ٔاَفٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪هَ ِضز ُٔٔىّی َوابِ َسأ ِب ٔ ََ ٩ِ ٤ت ٌُو ُ٢
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خيِ ٍُ اٟؼَّ َس َٗ ٔة َ٣ا ک َ َ
دیعسنبعفیسز،ثیل،دبعارلنمحنباخدلنباسمرف،انباہشب،انببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکآپیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفامایہکرتہبدصہقفہےہہکسجےسدصہقدےنیفاےلیکامدلاریاقمئرےہافرا ےنرہتشدارفںےسرشفعرکف۔
رافی  :دیعسنبعفیسز،ثیل،دبعارلنمحنباخدلنباسمرف،انباہشب،انببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ےنالہفایعؽےکےئلرمداکاکیاسؽاکرخچعمجرکانافرالہفایعؽاکرخچسکرطح...
ابب  :رخچرکےناکایبؿ
ا ےنالہفایعؽےکےئلرمداکاکیاسؽاکرخچعمجرکانافرالہفایعؽاکرخچسکرطحےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 325

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سَل ،٦وٛیٍ ،ابً ٩يي٨ہ٤ٌ٣ ،ز

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََل ٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َ٤ٌِ ٣ز َٗا َ ٢لٔی َّ
اٟث ِور ُّٔی َص َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت فٔی اٟزَّ ُج َٔ ١ی ِح ٍَُ ٤
َْ

ُوت َس َ٨ت ٔض ٔ ِ ٥أَ ِو َب ٌِ ٔف َّ
اب اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک
ََک ُت َحسٔی ّثا َح َّسثَ َ٨ا ُظ ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َٔلَصِٔ٠طٔ ٗ َ
رضنٔی ث ُ َّ ٥ذ َ ِ
اٟش َ٨ةٔ َٗا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز َٓ ٥َِ ٠یَ ِح ُ ِ

ُوت َس َ٨تٔض ٔ ِ٥
اَ ٪یبٔی ٍُ ِ َ ٧د َ ١بَىٔی ا٨َّ ٟـٔي ٍ ٔ َو َی ِحب ٔ ُص َٔلَصِٔ٠طٔ ٗ َ
بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ض ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

دمحمنبالسؾ،فعیک،انبہنییع،رمعمےتہکںیہہکھجمےسوثریےنوپاھچہکایکوتےناسصخشےکابرےںیمھچکانسےہوجا ےنالہ

فایعؽےکاکیاسؽایاسےسھچکمکےئلیکرخچعمجرکے،رمعمےناہکہکےھجمھچکایدںیہنآای،رھپںیمےنفہدحثیایبؿیکوجمہ
ےس انب اہشب زرہی ےن وباہطس امکل نب افس رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی یک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ینب ریضن ےک
دروتخںوک چیدےتیےھتافرا ےنالہفایعؽےکےئلاکیاسؽیکوخراکرھکےتیلےھت۔
رافی  :دمحمنبالسؾ،فعیک،انبہنییع،رمعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخچرکےناکایبؿ
ا ےنالہفایعؽےکےئلرمداکاکیاسؽاکرخچعمجرکانافرالہفایعؽاکرخچسکرطحےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 326

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب٣ ،اٟک ب ٩اوض ب ٩حسثا٪

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َّ
ض بِ ٔ٩
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َ٣اُ ٔ ٟ
ک بِ ُ ٩أَ ِو ٔ
ض
َکا َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔطٔ َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َحًَّی َز َخُِ ٠ت ًَل َی َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ا َِ ٟح َسثَا َٔ ٪وک َ َ
ََک لٔی ذ ٔ ِ ّ
اَ ٣ُ ٪ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ج َبيِ ٍ ٔ بِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٥ذ َ َ

اَ ٪و ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤واٟزُّبَيِ ٍ ٔ
ک اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َحًَّی أَ ِز ُخ ًََ ١ل َی ًُ ََ ٤ز ِٔذِ أَ َتا ُظ َحا ٔجبُطُ َی ِزَٓا َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ٟ ١
َک فٔی ًُ ِث ََ ٤
ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط َٓ َ٘ا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟ
َک فٔی ًَل ٔ ٕٓی
َو َس ٌِ ٕس َي ِش َتأِذَُٔ ٧وَٗ ٪ا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥أَذ ٔ َُ َٟ ٪ض َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢س َخُ٠وا َو َس َّ٤ُ ٠وا َٓ َحَُ ٠شوا ث ُ ََّٟ ٥ب ٔ َث یَ ِزَٓا َّٗ ٔ ٠یَل َٓ َ٘ا ََ ٤َ ٌُ ٔ ٟ ٢ز َص َِ ٟ ١
َ
َّاض یَا أَ ٔ٣ي َ ٍ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن اٗ ِٔف بَ ِیىٔی َوبَي ِ َن َص َذا َٓ َ٘ا َ٢
َو ًَبَّا ٕ
ض َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥أذ ٔ َُ َٟ ٪ض َ٤ا َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ ََل َس َّ٤َ ٠ا َو َجََ ٠شا َٓ َ٘ا ًََ ٢ب ْ
ِ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َّاتئ ٔ ُسوا أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ
اَّ ٟزص ُِم ًُ ِث َ٤ا َُ ٪وأَ ِػ َحاب ُ ُط یَا أَ ٔ٣ي َ ٍ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن اٗ ِٔف بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َوأَر ِٔح أَ َح َسص َُ٤ا ِٔ ٩ِ ٣اْل َ ٔ
َّأ ٟذی بٔطٔ َت ُ٘ ُوَّ ٦
و ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ْة یُزٔی ُس
اٟش َ٤ا ُئ َواَلِ َ ِر ُق َص َِ ١ت ٌَِ ٤َُ ٠

ض َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِن ُظ ُس ُ٤َ ٛا بٔاہللٔ
ک َٓأَٗ َِب َ٤َ ًُ ١زُ ًَل َی ًَل ٔ ٕٓی َو ًَبَّا ٕ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠نٔ َِش ُط َٗا َ ٢اَّ ٟزص ُِم َٗ ِس َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ

ک َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َٓإٔنِّی أ ُ َح ِّسثَُ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜص َذا اَلِ َ ِ٣ز ِٔ ٔ َّ٪
ک َٗ َاَل َٗ ِس َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
َص َِ ١ت ٌِ٤ََ ٠ا ٔ ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ذََ ٔ ٟ
اِ َٗ ٪س َخ َّؽ َر ُسو َٟطُ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی صَ َذا ا ِ٤َ ٟا ٔ ٢بٔظَ ِی ٕئ  ٥َِ ٟي ٌُِ ٔلطٔ أَ َح ّسا َُي ِ َ ٍ ُظ َٗا َ ٢اہللُ َ٣ا أَ َٓا َئ اہللُ ًَل َی
اہللَ ک َ َ

َر ُسؤٟطٔ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٤ََ ٓ ٥ا أَ ِو َج ِٔت َُِِ ٠ًَ ٥یطٔ َٔ ٩ِ ٣خ ِی ِٕ ١لٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َٗس ْٔیز َٓکَاِ َ ٧ت َص ٔذظ ٔ َخاَ ٔ ٟؼ ّة َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واہللٔ َ٣ا
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اس َتأِثَ َز ب ٔ َضا ًََِ ٠یِ َ٘ َٟ ٥ِ ُٜس أَ ًِ َلا ُ٤ُ ٛو َصا َوبَ َّث َضا ٓ ٔیَ ٥ِ ُٜحًَّی بَق ٔ َی َٔ ٨ِ ٣ضا َص َذا ا ِ٤َ ٟا َُٓ ٢ک َ َ
ا ِح َت َاز َصا ُزوَ ٥ِ َُٜ٧و ََل ِ
ک
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ًَِ ُٙٔ ٔ٨ل َی أَصِٔ٠طٔ َن َٔ َ٘ َة َس َ٨تٔض ٔ َِ ٩ِ ٣ٔ ٥ص َذا ا ِ٤َ ٟا ٔ ٢ث ُ َّ ٥یَأ ِ ُخ ُذ َ٣ا بَق ٔ َی ٓ ََی ِح ٌَُ٠طُ َِ ٣ح ٌَ َ٣َ ١ا ٔ ٢اہللٔ ٓ ٌََ ١َ ٔ٤ب ٔ َذَ ٔ ٟ

ض أَ ِن ُظ ُس ُ٤َ ٛا بٔاہللٔ
ک َٗاُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا ٌََ ٔ ٟ ٢ل ٔ ٕٓی َو ًَبَّا ٕ
و ٪ذََ ٔ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َیا َت ُط أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َص َِ ١ت ٌَِ ٤َُ ٠
ک َٗ َاَل َن ٌَ ِ ٥ث ُ ََّ ٥ت َوفَّی اہللُ َ٧ب ٔ َّیطُ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ أََ٧ا َول ٔ ُّی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َٓ َ٘ َب َـ َضا أَبُو بَ ُِکٕ
َص َِ ١ت ٌِ٤ََ ٠ا ٔ ٪ذََ ٔ ٟ
ض َتزًُِ َ٤ا ٔ ٪أَ َّ ٪أَبَا
ٔ ٓ ١ی َضا ب ٔ َ٤ا ًَ ١َ ٔ٤بٔطٔ ٓ َٔیضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَِ٧ت َُ٤ا ح ٔي َ٨ئ ٔ ٕذ َوأَٗ َِب ًََ ١ل َی ًَل ٔ ٕٓی َو ًَبَّا ٕ
َي ٌِ َُ ٤
بَ ُِکٕ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َواہللُ َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَُ َّ ٧ط ٓ َٔیضا َػاز ٔ ْ ٚبَ ٌّار َرا ٔط ْس َتاب ٔ ٍْ َ ٠ِ ٔ ٟح ِّ ٙث ُ ََّ ٥ت َوفَّی اہللُ أَبَا بَ ُِکٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت أََ٧ا َول ٔ ُّی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٔ ٓ ١یضا ب ٔ َ٤ا ًََ ١َ ٔ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ ُِکٕ ث ُ َّٔ ٥جئِ ُت َ٤انٔی
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔی بَ ُِکٕ َٓ َ٘ َب ِـت َُضا َس ََ ٨تي ِ ٔن أَ ًِ َُ ٤
َ
َ
یضا
ک ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ ٩أَخٔی َ
يب َ
ک َوأَتَی صَ َذا َي ِشأُٟىٔی َن ٔؼ َ
یب ا َِ ٣زأَتٔطٔ ٔ ٩ِ ٣أَب ٔ َ
َوکَُ ٤َ ٔ ٠ت٤َ ُٜا َواح َٔس ْة َوأَ ِ٣زُ ُ٤َ ٛا َجٔ٤ی ٍْ ٔجئِ َتىٔی َت ِشأُٟىٔی َن ٔؼ َ

َٓ ُُِ٘ ٠ت ِ ٔ ِٔ ٪طئِت َُ٤ا َزٓ ٌَِ ُت ُط َِِٔ ٟی٤َ ُٜا ًَل َی أَ ََِّ ٠ًَ ٪ی٤َ ُٜا ًَ ِض َس اہللٔ َو ٔ٣ی َثا َٗ ُط ََ ٟت ٌِ َََ ٤ل َٔٔ ٓ ٪یضا ب ٔ َ٤ا ًَ ١َ ٔ٤بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وب ٔ َ٤ا ًَ ١َ ٔ٤بٔطٔ ٓ َٔیضا أَبُو بَ ُِکٕ َوب ٔ َ٤ا ًَُِ ٠ٔ٤ت بٔطٔ ٓ َٔیضا ُُ ٨ِ ٣ذ ُو ِّٟيت َُضا َوِ ٔ ََّل ٓ َََل تُک َ ِّ٤َ ٠انٔی ٓ َٔیضا َٓ ُ٘ ِ٠ت َُ٤ا ا ِزٓ ٌَِ َضا ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا
ک َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟزص ُِم َن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢أَٗ َِب ًََ ١ل َی ًَل ٔ ٕٓی
ک أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َص َِ ١زٓ ٌَِت َُضا َِِٔ ٟیض ٔ َ٤ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ٓ ََسٓ ٌَِت َُضا َِِٔ ٟی٤َ ُٜا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک َٗ َاَل َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ َٓ َت َِ ٠تَ ٔ٤شا ٔ٣ٔ ٪ىِّی َٗ َـ ّ
ک ٓ ََو َّأ ٟذی
َو ًَبَّا ٕ
ائ َُي ِ َ ٍ ذََ ٔ ٟ
ض َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِن ُظ ُس ُ٤َ ٛا بٔاہللٔ َص َِ ١زٓ ٌَِت َُضا َِِٔ ٟی٤َ ُٜا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اٟش َ٤ا ُئ َواَلِ َ ِر ُق َلَ أَ ِٗ ٔضی ٓ َٔیضا َٗ َـ ّ
ک َحًَّی َت ُ٘ َوَّ ٦
بٔإٔذِٔ٧طٔ َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة َٓإ ٔ َِ ًَ ٪حزِتُ َ٤ا ًَ َِ ٨ضا َٓا ِزٓ ٌََاصَا َٓأََ٧ا
ائ َُي ِ َ ٍ ذََ ٔ ٟ
أَ َِٔ ٔٛی٤َ ُٜاصَا

دیعسنبعفیسز،ثیل،لیقع،انباہشب،امکلنبافسنبدحاثؿےتہکںیہہکدمحمنبریبجےنھجمےساکیدحثیاکذرکایکوتںیماس
یکقیقحتےکےئلرفاہنوہا،اہیںکتہکامکلنبافسےکاپساچنہپ،ںیمےناؿےسوپاھچوتامکلےناہکہکںیمالچ،اہیںکتہک
رضحترمعریضاہللہنع ےکاپساچنہپ،اؿےکاحبجریافےناؿےسآرکاہکہک رضحتنامثؿ،دبعارلنمحزریب افر دعسآپ ےس
دالخ وہےن یک ااجزت اچےتہ ںیہ ایک آپ اںیہن ااجزت دےتی ںیہ ،اںوہں ےن اہک اہں،انچہچن اؿ وک داہلخ یک ااجزت دے دی،
اںوہں ےن اہک اہں ،ولگ ادنر آےئ ،السؾ ایک افر ھٹیب ےئگ ،ریاف وھتڑی دری رہھٹا رھپ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رعض ایک ،ایک
رضحتیلعافررضحتابعسریضاہللہنعوکااجزتدےتیںیہ،اہکاہں،انچہچناؿدفونںوکااجزتدےدیافرفہولگادنرآےئ

افر السؾ رکےک ھٹیب ےئگ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای اے اریماوملنینم ریمے افر اؿ ےک درایمؿ ہلصیف رکدےئجی،
نامثؿ افراؿ ےکاسویھتں ےن یھب اہکاہںاریماوملنینم! اؿاکہلصیفرکدےئجی افر اؿ ںیم ےساکی وکدفرسے ےس الخیصدالےیئ،
رضحترمعریضاہللہنعےنرفامایےبربصیہنرکف،ںیممتولوگںوکدخایکمسقدےرکوپاتھچوہںسجےکمکحےسآامسؿفزنیم
اقمئںیہ،ایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن ںیہنرفامایہک امہرے امؽاکوکح فارثہنوہاگ،وجھچکمہ ےنوھچڑافہدصہقےہ ،ھچک
ولوگں ےن اہک اہں رفامای ےہ ،رضحت رمع ،رضحت یلع فابعس ریض اہلل ےن م یک رطػ وتمہج وہےئ افر اہک ہک ںیم مت دفونں وک اہلل اک
فاہطس دےرکوپاتھچوہںہکایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنہیںیہنرفامایاھت،دفونںےنارقارایکاہںرفامایاھت،رضحترمعریض
اہللہنع ےنرفامایںیم متےس ایکس تقیقایبؿرکفںاہلل اعت یےناس امؽ ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوک وصخمص ایکافرآپ
ےکالعفہیسکیبنوکہیاایتمزاطعءںیہنرفامای،اہللاعت یےنرفامای(اماافءاہللیلعروسہلاخل)ہیمکحاخصروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےک
ےئل اھت ،دخا یک مسق ںیہمت وھچڑ رک ا ےن ےئل ںیہن عمج ایک افر ہناس ںیم مت رپ یسک وک رتحیج دی ،اس ںیم ےس ںیہمت دےتی ےھت ،افر مت
ولوگں رپ رخچ رکےت ےھت ،اہیں کت ہک اس ںیم ےس ہی امؽ  چ ایگ ،روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس اس امؽ ےس ا ےن الہ فایعؽ ےک
ےئلاکیاسؽرخچےتیلافروجابیقرہاجاتاےسدخایکراہںیمرخچرکدےتی،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملساینپزدنیگرھبایسرپلمع
رکےت رےہ  ،ںیم ںیہمت اہلل اک فاہطس دے رک اتہک وہں ،ایک مت اس وک اجےتن وہ ،ولوگں ےن اہک اہں ،رھپ رضحت یلع فابعس ریض اہلل
 امہنیکرطػوتمہجوہرکرفامایایکمتدفونںاسوکاجےتنوہ،دفونںےناہکاہں،رھپاہللاعت یےنا ےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکااھٹایل،
وت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک اج نیش وہں افراس رپ اںوہں ےن ہضبق رکایل افر روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فملس سجرطح اس اکرصمػ ےتیل ےھت ،ایسرطح فہ یھب ایس رصمػ ںیم رخچ رکےت رےہ افر مت دفونں اس فتق وموجد
ےھت ،رھپ رضحت یلع افر رضحت ابعس ریض اہلل  امہنیک رطػوتمہج وہےئ افر رفامایہکمتدفونں ےن امگؿ ایک ہک اوبرکب اےسی اےسی
ےھت(اںوہںےنامہراقحںیہندای)احالہکناہللاعت یاجاتنےہہکفہاسںیمےچسافروکیناکرافرقحرپےھت،رھپاہللاعت یےناوبرکبوک
ااھٹایل،وتںیمےناہکہکںیم روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسافررضحتاوبرکبریضاہللہنعاکاج نیشوہں،ںیمےناسوکدفاسؽکت
ا ےن ہضبق ںیم راھک افر ایس وک ایس رصمػ ںیم رخچ رکاتراہ ،سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع
رخچرکےتےھت،رھپ متدفونںریمےاپسآ ےئ افر متدفونںاکی یہرطح یکابت ےتہکوہ افرمتدفونںاکاکی یہاعمہلمےہ ،مت
ھجم ےسا ےناھبح  ےکےٹیب ےک امؽےس ہصحامےنگنآےئ افرفہاینپویبیےکفادل ےک امؽےس ہصحامےنگنآےئوت ںیم ےناچاہارگ مت
اچوہوت ںیم متدفونںہک ہیدےدفں،اسرشطرپہک متاہلل ےس ےئکوہےئدہع افرفدعے رپ اقمئروہےگ ،افر اس وکایسرصمػ
ںیمرخچرکفےگ،سجںیماہللےکروسؽافررضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعافرںیمےنرخچایکےہ،بجےسںیمےناسرپ
ہضبقایکےہافرارگااسیںیہنرکفےگوترھپھجمےساس ےک قلعتمھچکہنانہکمتدفونںےن اہکہکمہوکہیاس رشطرپدےدف ،ںیم مت

دفونںوکاہللاکفاہطسدےرکوپاتھچوہں،ایکںیمےنمتوکدایںیہن؟ولوگںےناہکاہں،رھپرضحتیلعریضاہللہنعافرابعسریض
اہلل ہنع یک رطػوتمہج وہےئ افر رفامای ایک ںیم ےن مت وکدای ںیہن؟دفونں ےن اہکاہں ،رھپ رفامایہک مت ھجم ےس اس ےک العفہ ایک ہلصیف
اچےتہ وہ! مسق ےہاس ذات یک سج ےک مکح ےس آامسؿفزنیماقمئ ںیہ ،ںیم اس ےک العفہ افر وکح  ہلصیف ںیہنرکفں اگ ،اہیں کت
ہکایقتمآاجےئ،ارگمتاسرشطیکادایگیئےساعزجوہوتمتفہےھجمدےدف،ںیماسیکرگناینرکفںاگ۔
رافی  :دیعسنبعفیسز،ثیل،لیقع،انباہشب،امکلنبافسنبدحاثؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکوعرتاکوشرہاغبئوہاجےئاسوعرتےکافرےچبےکرخچاکایبؿ...
ابب  :رخچرکےناکایبؿ
یسکوعرتاکوشرہاغبئوہاجےئاسوعرتےکافرےچبےکرخچاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 327

راوی  :اب٘٣ ٩اتً ،١بساہلل  ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َوةُ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َجائ َ ِت
َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
ُح ْد أَ ِ ٪أُكٌِ ََّٔ ٩ِ ٣ٔ ٥أ ٟذی َٟطُ ً َٔیا َ٨َ ٟا َٗا ََ ٢لَ
صٔ ِْ ٨س ب ٔ ُِ ٨ت ًُت ِ َب َة َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪أَبَا ُسٔ َِی َ
اَ ٪ر ُج ِّْ ٣ٔ ١ش ْ
یک ٓ ََض ًَِ ١ل َ َّی َ َ

ِ ٔ ََّل بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ

انباقملت،دبعاہلل،ویسن ،انباہشب،رعفہرضحت اعہشئریضاہلل اہنعیتہکںیہہک دنہتنب ہبتآح  افر رعض ایکایروسؽاہلل!
اوبایفسؿ اکی لیخب آد ی ےہ ارگ ںیم اس ےک امؽ ںیم ےس ا ےن وچبں وک الھکؤں وت وکح   جج ےہ؟ آپ ےن رفامای ںیہن ،رشبہکیط
دوتسرےکاطمقبوہ۔
رافی  :انباقملت،دبعاہلل،ویسن،انباہشب،رعفہرضحتاعہشئریضاہللاہنع

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

ابب  :رخچرکےناکایبؿ
یسکوعرتاکوشرہاغبئوہاجےئاسوعرتےکافرےچبےکرخچاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 328

راوی  :یحٌی ً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩صَ َّ٤اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ٕ أَ ِجزٔظ ٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا أَ ِن َٔ َ٘ ِت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ِٔ َٛ ٩ِ ٣ش ٔب َز ِو ٔج َضا ًَ َُِ ٩يِ ٍ ٔأَ ِ٣زٔظ ٔ َٓ َُ ٠ط ن ِٔؼ ُ

ییحی  ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ وکح 
وعرتا ےنوشرہیکامکح ےسریغبایکسااجزتےکرخچرکےوتاوکسااکسآداھوثابےلماگ۔
رافی  :ییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاکا ےنوشرہےکرھگںیماکؾرکےناکایبؿ...
ابب  :رخچرکےناکایبؿ
وعرتاکا ےنوشرہےکرھگںیماکؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 329

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ،طٌبہ ،ح ٥ٜاب ٩ابی ٟیلی ،حرضت ًلی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ُ ٜابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا َّ
اٟش ََل٦

أَ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِظُٜو َِِٔ ٟیطٔ َ٣ا َت َِ ٠قی فٔی َی ٔسصَا ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟزوَی َوبَ ََ َِ ٠ضا أَُ َّ ٧ط َجائَطُ َرٗ ٔ ْ
یُ ٥َِ ٠َٓ ٙت َؼاز ٔ ِٓطُ
ک ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط ًَائٔظَ ُة َٗا ََ َٓ ٢حائ َ َ٨ا َو َٗ ِس أَ َخ ِذَ٧ا ََ ٣ـا ٔج ٌَ َ٨ا ٓ ََذ َصب ِ َ٨ا َن ُ٘ ُوَ٘ َٓ ٦ا ًََ ٢ل َی
َک ِت ذََ ٔ ٟ
ٓ ََذ َ َ

َ٣کَا٤َ ُٜٔ٧ا َٓ َحا َئ َٓ َ٘ ٌَ َس بَ ِیىٔی َوبَ ِي ََ ٨ضا َحًَّی َو َج ِس ُت بَزِ َز َٗ َس َِ ٣یطٔ ًَل َی بَ ِلىٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََل أَ ُز ُّل٤َ ُٜا ًَل َی َخيِ ٍ ٕ ٔ٤َّ ٣ا َسأ َ ِٟت َُ٤ا ِ ٔ َذا
ُ َ َ
َ
َفا ٔط٤َ ُٜا ٓ ََش ِّب َحا ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َوا ِح ََ ٤سا ثَ ََلثّا َوث َ ََلث ٔي َن َو َٛب ِّ َ ٍا أَ ِر َب ٌّا َوثَ ََلث ٔي َن َٓ ُض َو َخي ِ ْ ٍ
أ َخ ِذتُ َ٤ا ََ ٣ـا ٔج ٌَ٤َ ٜا أ ِو أ َویِت َُ٤ا ِلٔ َی ٔ َ
َل٤َ ُٜا َٔ ٩ِ ٣خازٕٔ ٦

دسمد،ییحی،ہبعش،مکحانبایبیلیل،رضحتیلعےسرفاتیرکےتںیہہکافہمطریضاہللاہنعیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیموج
یکیکچالچالچرکاہوھتںںیم اھچےلڑپےئگےھت،اسیکاکشتیرکےنآںیئ ،اؿوک ولعمؾوہااھتہکآپیلصاہلل ہیلعفملسےکاپس
الغؾآےئںیہ،نکیلآپےسالماقتںیہنوہح وتاںوہںےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسایبؿایک،رضحتیلعریضاہللہنعاک
ایبؿےہہکآپامہرےاپسآےئ،اساحؽںیمہکمہوسےنےکےئلرتسبرپاجےکچےھت،مہےن اانھٹاچاہوتآپیلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایہکاینپہگجرپروہ،آپیلصاہللہیلعفملسرشتفیالےئافرریمےافررضحتافہمطےکدرایمؿھٹیبےئگ،اہیںکت ہک
ںیمےنا ےنٹیپرپآپےکدفونںاپؤںیکڈنھٹکوسحمسیک،رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایںیممتدفونںوکاسےسرتہب
زیچہناتبدفں،وجمتےنھجمےسام یگےہ،بجمتا ےنرتسبرپاجؤوت99ابراحبسؿاہللوہکافر99ابرادمحلہللوہکافر9:ابراہللاربکوہک،
ہیمتدفونںےکےئلاخدؾےسرتہبےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،مکحانبایبیلیل،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکےئلاخدؾرےنھکاکایبؿ...
ابب  :رخچرکےناکایبؿ
وعرتےکےئلاخدؾرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 330

راوی  :ح٤یسی ،سٔیاً ،٪بیس اہلل ب ٩ابی یزیس٣ ،حاہسً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی ،حرضت ًلی اب ٩ابی كاٟب رضی اہلل ً٨ہ

یس َسَ ٣ُ ٍَ ٔ٤حاص ّٔسا َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی یُ َح ِّس ُث
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی یَز ٔ َ
ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ًََِ ٠ی َضا َّ
اٟش ََل ٦أَ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِشأَُ ُٟط َخاز ٔ ّ٣ا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََل أ ُ ِخبٔ ٍُ ٔک َ٣ا ص َُو
ی ٩اہللَ أَ ِر َب ٌّا َوثَ ََلث ٔي َن ث ُ َّ٥
ی ٩اہللَ ث َ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َوتُ َٜبِّ ٍ ٔ َ
َخي ِ ْ ٍ َٔ ٟک ُٔ ٨ِ ٣ط ُت َش ِّبحٔي َن اہللَ ً ٔ َِ ٨س َ٨َ ٣ا ٔٔ ٣ک ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َو َت ِح َٔ ٤س َ
و٤ََ ٓ ٪ا َت َز ِٛت َُضا َب ٌِ ُس ٗٔی ََ ١و ََل َِ ٟی ََ ٠ة ٔػ ِّٔي َن َٗا ََ ٢و ََل َِ ٟی ََ ٠ة ٔػ ِّٔي َن
َٗا َُ ٢سٔ َِیا ُِ ٔ ِ ٪ح َساصُ َّ٩أَ ِربَ ٍْ َوثَ ََلث ُ َ

دیمحی،ایفسؿ،دیبعاہللنبایب سیدی،اجمدہ،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتیلعانبایباط بلریضاہللہنعےتہکںیہہکافہمطیبنیلص
اہللہیلعفملسےکاپساکیاخدؾےنیلےکےئلاحرضوہںیئوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایایکںیمفہزیچہناتبدفںوجاہمترےےئل
اس ےس رتہب وہ (وج مت امیتگن وہ) ا ےن وسےتفتق  99ابر احبسؿ اہلل وہک  99ابر ادمحلہلل وہک افر  9:ابر اہلل اربک ڑپھ ایلرکف ،رھپ ایفسؿ
ےناہکاؿںیمےسیسکوکوچسیتنابرڑپےھ،رضحتیلعریضاہللہنعےنرفامایہکںیمےناسوکیھبکںیہنوھچڑا،یسکےنوپاھچ ایک
نیفصیکراتںیمیھبںیہنوھچڑا؟اہکنیفصیکراتںیمیھبںیہنوھچڑا۔
رافی  :دیمحی،ایفسؿ،دیبعاہللنبایبسیدی،اجمدہ،دبعارلنمحنبایبیلیل،رضحتیلعانبایباط بلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداکا ےنالہفایعؽیکدختمرکےناکایبؿ...
ابب  :رخچرکےناکایبؿ
رمداکا ےنالہفایعؽیکدختمرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 331

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رعرعہ ،طٌبہ ،ح ٥ٜبً ٩تيبہ ،ابزاہی ،٥اسوز ب ٩یزیس

یس َسأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة َرضٔ َی اہللُ
رع َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ًُٔ ٩ت َ ِي َب َة ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اَلِ َ ِس َوز ٔبِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
رع َ َ
ِ َد
ا ٪یَُٜو ُ ٪فٔی ِٔ ٣ض َٔ ٨ة أَصِٔ٠طٔ َٓإٔذَا َس ٍَ ٔ٤اَلِ َذ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ َ ٍُ ٨فٔی ا ِٟب َ ِیتٔ َٗاَِ ٟت ک َ َ
ًَ َِ ٨ضا َ٣ا ک َ َ
َاَ َ ٪

دمحمنبرعرعہ،ہبعش،مکح نب ہبیتع،اربامیہ،اوسد نبسیدی ےتہکںیہہکںیم ےنرضحت اعہشئریضاہللاہنع ےسوپاھچ ہکیبن یلصاہلل
ہیلع فملس ا ےن رھگ ںیم ایک رکےت ےھت ،اںوہں ےن اتبای ہک ا ےن الہ فایعؽ اک اکؾ ،رھپ بج اذاؿ یک آفاز ےتنس وت ابرہ رشتفی ےل
اجےت۔
رافی  :دمحمنبرعرعہ،ہبعش،مکحنبہبیتع،اربامیہ،اوسدنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوشرہرخچہندےوتوعرتوکاایتخرےہہکاسوکاتبےئریغبرضفرتےکاطمقباانتخ...
ابب  :رخچرکےناکایبؿ
ارگوشرہرخچہندےوتوعرتوکاایتخرےہہکاسوکاتبےئریغبرضفرتےکاطمقباانترخچاکنؽےلہکوجاسوچبںےکےئلاکیفوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 332

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی  ،ہظا ،٦واٟسہظا ،٦حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩ص ٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪ص ٔ َِ ٨س ب ٔ َِ ٨ت ًُت ِ َب َة َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ٪
یح َوَِ ٟی َص يُ ٌِ ٔلیىٔی َ٣ا َیِٜٔٔیىٔی َو َو َٟسٔی ِ ٔ ََّل َ٣ا أَ َخ ِذ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط َوص َُو َلَ َي ٌِ ََ٘ َٓ ٥ُ ٠ا َُ ٢خ ٔذی َ٣ا یَٔ ِٜٔ
ٔیک
اَ ٪ر ُج َْ ١ط ٔح ْ
أَبَا ُسٔ َِی َ
َو َوََ ٟس ٔک بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ
دمحم نب ینثم ،ییحی  ،اشہؾ ،فادلاشہؾ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک دنہتنب  ہبت ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! اوبایفسؿ اکی
لیخبآد یےہافرےھجمھچکیھبںیہنداتیہکوجریمےوچبںوکاکیفوہاجےئ،وساےئاسےکہکوجںیماےساتبےئریغبےلیتیلوہں
وتآپےنرفامایسجدقرریتےوچبںوکاکیفوہاسںیمےسدقبررضفرتےلایلرکف۔

رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،اشہؾ،فادلاشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبیاکا ےنوشرہےکامؽیکافحتظرکانافرہقفناکایبؿ...
ابب  :رخچرکےناکایبؿ
ویبیاکا ےنوشرہےکامؽیکافحتظرکانافرہقفناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 333

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪اب ٩كاُض ،كاُض وابواٟز٧از ،ارعد ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩كَا ُو ٕ َ َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
ض ًَ ِ ٩أبٔیطٔ َوأبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ُّ

َقیِ ٕع أَ ِح َ٨ا ُظ ًَل َی َو َٕ ٟس فٔی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خيِ ٍُ ن َٔشا ٕ
ِ َػاُ ٔ ٟح ن َٔشا ٔ
َقیِ ٕع َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
ئ َُ
ئ َرٔٛب ِ َن ِاْلٔب ٔ َ ١ن َٔشا ُئ ُ َ
ٔػ َِزٔظ ٔ َوأَ ِر ًَا ُظ ًَل َی َز ِو ٕد فٔی ذَا ٔ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َک ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ت یَ ٔسظ ٔ َویُ ِذ َ ُ
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،انباطؤس،اطؤسفاوبازلاند،ارعج،اوبرہریہےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکافٹنرپ

وساروہےنفا یوعروتں ںیمرتہب وعرںیترقشییک ںیہدفرسیابرہی یھبرفامایہک رقشییکوعرںیتاصحل(رتہب) ںیہ ہکا ےنوچبں
رپاےکننپچبںیمقیفشںیہافرا ےنوشرہےکامؽیکافحتظرکےنفا یںیہافروباہطساعمفہیریضاہللہنعافرانبابعسریضاہلل
ہنعیھبیبنیلصاہللہیلعفملسےسیہیوقنمؽےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،انباطؤس،اطؤسفاوبازلاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتوکدوتسرےکاطمقبانہپےناکایبؿ...

ابب  :رخچرکےناکایبؿ
وعرتوکدوتسرےکاطمقبانہپےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 334

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢طٌبہً ،بسا٠٣ ٢ک ب٣ ٩یَّسہ ،زیس ب ٩وہب ،حرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َّس َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َزیِ َس بِ ََ ٩وصِبٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی
َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
َّ
َّ َّ
َفأَیِ ُت ا َِ َِ ٟـ َب فٔی َو ِجضٔطٔ َٓظَ َّ٘ ِ٘ت َُضا بَي ِ َن ن َٔشأِی
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢آتَی ِلٔ َ َّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ ٥َ ٠حّ ٠ة ٔسي َ َ ٍا َئ ََٓ٠ب ٔ ِشت َُضا َ َ
اجحج نب اہنمؽ ،ہبعش ،دبعاؽ کلم نب رسیمہ ،زدی نب فبہ ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل
ہیلع فملس یک دختم ںیم دنچ ےلح داھری دار آےئ ںیم ےن اوکس نہپ ایل وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچے رپ ہصغ اک ارث
داھکیانچہچنںیمےناوکساھپڑرکاینپوعروتںےکدرایمؿمیسقترکدای۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،ہبعش،دبعاؽکلمنبرسیمہ،زدینبفبہ،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچبںیکدختمںیموعرتاکا ےنوشرہیکوددرکےناکایبؿ...
ابب  :رخچرکےناکایبؿ
وچبںیکدختمںیموعرتاکا ےنوشرہیکوددرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 335

راوی ٣ :شسز ،ح٤ازب ٩زیس٤ً ،زو ،جابز بً ٩بس اہلل

َک أَبٔی َو َت َز َک َس ِب ٍَ بَ َ٨ا ٕ
ت أَ ِو
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢صَ ٠

َّ
َّ
تٔ ِش ٍَ بَ َ٨ا ٕ
ُکا أَ ِ٦
ت َٓ َتزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة ثَ ِّي ّبا َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠تزَ َّو ِج َت یَا َجابٔزُ َٓ ُُِ٘ ٠ت َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢ب ٔ ِ ّ
َک َو َت َز َک
ک َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َُ ٟط ِ ٔ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ َصَ ٠
ک َو ُت َـاحَٔ ُٜضا َو ُت َـاحَٔ ُٜ
ثَ ِّي ّبا ُُِٗ ٠ت بَ ِ ١ثَ ِّي ّبا َٗا َََ ٓ ٢ض ََّل َجارٔ َی ّة تُ ََلًٔبُ َضا َوتُ ََلًٔبُ َ

بَ َ٨ا ٕ
َک أَ ِو َٗا ََ ٢خي ِ ّ ٍا
ت َوِنِّٔی َ ٔ
َکص ُِت أَ ِ ٪أَ ٔجیئَ ُض َّ٩بِٔ ٔ٤ثٔ٠ضَٔ َٓ َّ٩تزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة َت ُ٘ ُوَِ ٠ًَ ٦یضَٔ َّ٩و ُت ِؼُ ٔ ٠ح ُضَ٘ َٓ َّ٩ا َ ٢بَ َار َک اہللُ َ ٟ

دسمد ،امحدنب زدی ،رمعف ،اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ریمے فادل اک ااقتنؽ وہا افر اںوہں ےن است ای ونڑلایکں وھچڑںی ،ںیم ےن
اکی ہبیث وعرت اشدی رک ی ھجم ےس آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن وپاھچ اجرب ریض اہلل ہنع مت ےن اکنح رکایل ،ںیم رعض ایک یج
اہں! آپ ےن رفامایابرکہ ےس ای ہبیث ےس ،ںیم ےن رعض ایک ہکلب ہبیث ےس ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ونکاری ےس ویکں ہن ایک وت
اس ےس اتلیھک افر فہ ھجت ےس یتلیھک وت اےس اسنہات افر فہ ےھجت اسنہیت ،ںیم ےن اہک دبعاہلل (ریمے فادل) اک ااقتنؽ وہا افر اںوہں ےن دنچ
ڑلایکںوھچڑںیافرںیمےندنسپںیہنایکہکںیماؿرپاؿیہیسیجےلرکآؤںحناہچنںیمےنایسیوعرتےساکنحایکوجایکنرگناین
رکےافراؿیکاالصحرکے۔آپےنرفامایاہللےھجتربتکدےایہیرفامایہکاہللےھجتالھبح اطعرکے۔
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،رمعف،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دگنتتساکا ےنالہفایعؽرپرخچرکےناکایبؿ...
ابب  :رخچرکےناکایبؿ
دگنتتساکا ےنالہفایعؽرپرخچرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 336

راوی  :اح٤سب ٩یو٧ص ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب ،ح٤یسبً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ

اب ًَ ُِ ٩ح َِ ٤یسٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اَٗ ٪ا ََٓ ٢أ َ ًِت ِٔٙ
ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢صَ َُ ِٜ٠ت َٗا ََ ٢وَٗ ٥َ ٔ ٟا ََ ٢و َٗ ٌِ ُت ًَل َی أَصِلٔی فٔی َر ََ ٣ـ َ

َر َٗ َب ّة َٗا ََِ ٟ ٢ی َص ً ٔ ِ٨سٔی َٗا ََُ ٓ ٢ؼ َِ ٥ط ِض َزیِ ٔ٣ُ ٩ت َ َتابٔ ٌَي ِ ٔن َٗا َََ ٢ل أَ ِس َت ٔلی ٍُ َٗا ََٓ ٢أَكٌِ ِٔٔ ٥س ِّتي َن ِٔ ٣شٜٔي ّ٨ا َٗا َََ ٢ل أَ ٔج ُس َٓأت ُ َٔی
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌَ َز ٕٔ ٓ ٚیطٔ َت ِْ ٤ز َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ ََّ ٩
َٗ ١ا َ ٢صَا أََ٧ا ذَا َٗا ََ ٢ت َؼ َّس ِ ٚب ٔ َض َذا َٗا ًََ ٢ل َی أَ ِح َو َد ٔ٨َّ ٣ا َیا
اٟشائ ٔ ُ

ک أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی بَ َس ِت
 ١بَ ِی ٕت أَ ِح َو ُد ٔ٨َّ ٣ا ٓ ََـ ٔح َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
ک بٔا َِ ٟح ِّ٣َ ٙا بَي ِ َن ََلبَت َِی َضا أَصِ ُ
أََ ِ ٧یاب ُ ُط َٗا ََٓ ٢أَْمُتْن ِٔذّا
ادمحنب ویسن ،اربامیہ نب دعس ،انب اہشب ،دیمحنب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک
دختمںیماحرضوہاافررعضایکہکںیموتالہکوہایگ،آپےنرفامایویکرکن،اسےناہکںیمےنراضمؿںیماینپویبیےستبحص
رک ی،آپےنرفامایاکیالغؾآزادرکدے ،رعض ایکریمےاپسالغؾںیہنےہ،آپ ےنرفامایوتدفےنیہموتمارترفزےرھک،اس
ےناہکںیم ںیہنرھکاتکس،آپےنرفامایاسھٹونیکسمںوک اھکانالھکدے،اسےن اہکریمےاپس ہییھبںیہن،یبن یلص اہللہیلعفملس
ےکاپساکیرع ؼالایایگسجںیموجھکرںیںیھت،آپےنرفامایفہاسلئاہکںےہ،اسےناہکںیموہں،وضحریلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایاوکسےلاجرکدصہقرک،اسےنرعضایکا ےنےسزایدہرضفرتدنموکدفں،ایروسؽاہلل!مسقےہاسذاتیکسجےن
آپ وک قحشیکھت اجیھب ےہودہنییکدفونں رھتپیلی زونیمں ےکدرایمؿ وکح رھگ ااسی ںیہن وج ھجم ےس زایدہ اتحمج وہ ،آرضحنتیلص
اہلل ہیلع فملس سنہ ڑپے اہیں کت ہک آپ ےک ددناؿ شابرک اظرہ وہےئگ ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ااھچ رھپ مت یہ اےکس
قحتسموہینعمتیہاےساھکؤ۔
رافی  :ادمحنبویسن،اربامیہنبدعس،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتیفیلعاولارثلثمذکلیکریسفتافرایکوعرترپوکح زیچےہافراہللاعت یےکا...
ابب  :رخچرکےناکایبؿ
آتیفیلعاولارثلثمذکلیکریسفتافرایکوعرترپوکح زیچےہافراہللاعت یےکاسوقؽفرضباہللالثمرنیلجادحامہامکب۔۔۔رصاطمیقتسمیکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 337

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١وہیب ،ہظا ،٦رعوہ ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ،ا ٦س٤٠ہ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب أَ ِخبَ ٍََ٧ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اہللٔ َص ِ ١لٔی ٔ ٩ِ ٣أَ ِجز ٕفٔی بَىٔی أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِ ٪أ ُ ِنٔ ََِٔ ٠ًَ ٙیض ٔ َِ ٥وَِ ٟش ُت ب ٔ َتار َٔٛتٔض ٔ ِ ٥صَ ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا ِٔ٤َ َّ ٧ا ص ُِ ٥بَىٔ َّی َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٔ ٟ ٥ک أَ ِجزُ َ٣ا

أَ ِن َٔ ِ٘تٔ ًََِ ٠یض ٔ ِ٥

ومیسنباامسلیع،فبیہ،اشہؾ،رعفہ،زبنیتنبایبہملس،اؾہملسیتہکںیہہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللایکاوبہملسےکوچبں
وکرخچدےنیںیم ےھجموثابےلماگںیماںیہناساحتلںیمافراسرطح(رقفیکاحتلںیم)وھچڑںیہنیتکسفہیھبریمےیہےچب
ںیہ،آپےنرفامایاہںےھجتوثابےلماگوجوتایکنذاترپرخچرکےیگ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،فبیہ،اشہؾ،رعفہ،زبنیتنبایبہملس،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخچرکےناکایبؿ
آتیفیلعاولارثلثمذکلیکریسفتافرایکوعرترپوکح زیچےہافراہللاعت یےکاسوقؽفرضباہللالثمرنیلجادحامہامکب۔۔۔رصاطمیقتسمیکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 338

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ص ٔ ُِ ٨س یَا َر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
یح ٓ ََض ًَِ ١ل َ َّی ُج َْ ٨اح أَ ِ ٪آ ُخ َذ ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ َ٣ا َیِٜٔٔیىٔی َوبَىٔ َّی َٗا َُ ٢خ ٔذی بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ
اَ ٪ر ُج َْ ١ط ٔح ْ
اہللٔ ِ ٔ َّ ٪أَبَا ُسٔ َِی َ
دمحمنب وی ف،ایفسؿ،اشہؾ نبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکدنہ ےن رعض ایکایروسؽاہلل!اوبایفسؿاکی
لیخبآد یےہارگںیماسےکامؽںیمےسھچکدقبرافکتیےلولںوتوکح  ججےہ؟آپےنرفامایدوتسرےکاطمقبےلایلرکف۔

رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرضحنتیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکسجصخشےنوکح رقضوھچڑاایےچبوھچڑےوت...
ابب  :رخچرکےناکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکسجصخشےنوکح رقضوھچڑاایےچبوھچڑےوتریمےذہمںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 339

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ا ٪یُ ِؤتَی بٔاَّ ٟز ُج ٔ ١ا َِ ٤ُ ٟت َوفَّی ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟسیِ ََُ ٓ ٩ی ِشأ َ َُ ٢ص َِ ١ت َز َک َ ٔ ٟسیِٔ٨طٔ ٓ َِـ َّل َٓإ ٔ ُِ ٪ح ِّس َث أَُ َّ ٧ط َت َز َک َوٓ ّ
َائ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ُوح َٗا َ ٢أََ٧ا أَ ِول َی بٔا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ٔ ٩ِ ٣أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِ٩ِ ٤ََ ٓ ٥
َػلَّی َوِ ٔ ََّل َٗا َِ ٤ُِ ٠ٟٔ ٢شٔ٤ٔ٠ي َن َػ ُّ٠وا ًَل َی َػاح ٔبٔ٤َّ ٠َ َٓ ٥ِ ُٜا َٓ َتحَ اہللُ ًََِ ٠یطٔ ا ُِٔ ٟت َ
تُ ُوف ِّ َی ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َٓت َ َ ٍ َک َزیِ ّ٨ا ٓ ٌََل َ َّی َٗ َـا ُُ ُظ َو ََ ٩ِ ٣ت َز َک َّ ٣اَل ََٓ ٔ ٠و َرثَتٔطٔ
ییحینبریکب،ثیل ،لیقع،انباہشب،اوبہملس،رضحتاوبرہریہےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکاپسبجیسکصخشاکانجزہالای
اجات وت آپ درای ت رفامےتہکاس ےن ا ےن دنییک ادایگیئ ےک ےئل اانت امؽ وھچڑا ای ںیہنہکاس اک دنی ادا وہےکس؟ ارگ آپ ےس اہک
اجاتہکاسےناانتامؽوھچ ڑاےہہکااکسرقضاداوہاجےئوتآپاسرپامنزڑپےتھفرہنآپاملسمونںےسرفامےتہکا ےناھبح  رپ
امنزڑپوھ،بجاہللاعت یےنآپرپوتفاحتوھکںیلوتآپےنرفامایہکںیمومونمںاکایکنذاتےسیھبزایدہریخوخاہوہںارگوکح 
املسمؿرمایگافراسےنرقضوھچڑاوتااکسںیمذہمداروہںافرارگامؽوھچڑےوتفہاےکسفاروثںاکےہ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داہیفریغہےسدفدھالپےناکایبؿ...
ابب  :رخچرکےناکایبؿ
داہیفریغہےسدفدھالپےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 340

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،رعوہ زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ،ا ٦حبيبہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
رع َوةُ أَ ََّ ٪زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط أَ َّ ٪أَُّ٦
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
اَٗ ٪ا ََ ٢وتُ ٔحبِّي َن ذَٔ ٔ ٟک ُُِٗ ٠ت
يب َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أِٜ٧حِ أ ُ ِخًٔی ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی ُسٔ َِی َ
َحب ٔ َ
ک ب ٔ ُِ ٤دَ ٔ ٠ی ٕة َوأَ َح ُّب ََ ٩ِ ٣ط َار َٛىٔی فٔی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ أ ُ ِخًٔی َٓ َ٘ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ذَٔ ٔ ٟک ََل یَ ٔح ُّ ١لٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََواہللٔ َِّٔ٧ا
َن ٌَ َِِ ٟ ٥ش ُت ََ ٟ

يبًٔی فٔی
َ َ ٧ت َح َّس ُث أََ َّ ٧
ک تُزٔی ُس أَ َِ ٪ت ِٜٔ٨حَ زُ َّر َة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َس ََ ٤َ ٠ة َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ َِ ٨ت أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٓ ُُِ٘ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢واہللٔ َِ ٟو َ ٥َِ ٟتَ ٩ِ ُٜرب ٔ َ
َح ِحزٔی َ٣ا َح َِّ ٠ت لٔی َِٔ َّ ٧ضا ب ٔ ُِ ٨ت أَخٔی ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَةٔ أَ ِر َؿ ٌَ ِتىٔی َوأَبَا َسَ ٤ََ ٠ة ث ُ َویِ َب ُة ٓ َََل َت ٌِز ٔ ِؿ ًََ ٩ل َ َّی بَ َ٨اتَٔ َّ٩ُٜو ََل أَ َخ َواتَّٔ٩ُٜ

رع َوةُ ث ُ َویِ َب ُة أَ ًِ َت َ٘ َضا أَبُو ََ ٟضبٕ
َو َٗا َُ ٢ط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َِ ُ ٢

ییحی نب ریکب ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،رعفہ زبنی تنب ایب ہملس ،اؾ ہبیبح زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک
اںوہںےنایبؿایکہکںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!ریمینہبتنبایبایفسؿےسآپاکنحرکںیل،آپےنرفامایہکوتاسوکدنسپ
رکیت ےہ ںیم ےن رعض ایک یج اہں! ںیم آپ ےک ےیل اہنت ںیہن رانہ اچیتہ ہکلب اچیتہ وہں ہک اس ریخ ںیم ریمی نہب یھب رشکی وہ
آپ ےن رفامای فہ ریمے ےیل الحؽ ںیہن ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! دخبا مہ ںیم وت ہی ذترکہ وہ راہ اھت ہک
آپاوبہملسےکیٹیبدرہےساکنحرکرےہںیہآپےنرفامایہکاؾہملسیکیٹیبےس؟ںیمےناہکیجاہں!آپےنرفامایہکدخایکمسق
فہریمیراضیعیجیتھبےہ ھجم وکافراوبہملس وکوثہیب ےندفدھالپ ایےہاس ےیل ھجم رپاینپویٹیبں افرونہبںوک شی ہنرکف افر بیعش
ےنزرہیےسلقنایکرعفہےنایبؿایکہکوثہیبوکاوببہلےنآزادرکدایاھت۔

رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،رعفہزبنیتنبایبہملس،اؾہبیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکمہےنںیہمتوجرزؼالحؽدایےہ،اسںیمےساھکؤافراہللاعتؽ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
اہلل اعت یاک وقؽ ہک مہ ےنںیہمتوجرزؼالحؽ دایےہ،اسںیم ےس اھکؤافراہلل اعت ی اک وقؽ ہک اینپاپک امکح ںیمےس رخچرکفافر اہلل اعت یاک وقؽ ہکاپکزیچفں ںیم
ےساھکؤافر کیاکؾرکف،ںیماہمترےاکومںوکاجےننفاالوہں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 341

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابووائ ،١حرضت ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل ً٨ہ

وسی اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َُ ٣

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَكٌِ ُٔ٤وا ا َِ ٟحائ ٔ ٍَ َوًُو ُزوا ا ِ٤َ ٟز ٔ َیف َو ُٓ ُّٜوا ا ٌَِ ٟان ٔ َی َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪وا ٌَِ ٟانٔی اَلِ َسٔي ٍُ

دمحمنبریثک،ایفسؿ،وصنمر،اوبفالئ،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللہنعآپیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپ
ےنرفامایوھبوکںوکاھکانالھکؤافررموضیںیکایعدترکفافردیقویںوکڑھچاؤایفسؿےناہکہکاعینےکاعمیندیقےکںیہ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،وصنمر،اوبفالئ،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ

اہلل اعت یاک وقؽ ہک مہ ےنںیہمتوجرزؼالحؽ دایےہ،اسںیم ےس اھکؤافراہلل اعت یاک وقؽ ہک اینپاپک امکح ںیمےس رخچرکفافر اہلل اعت یاک وقؽ ہکاپکزیچفں ںیم
ےساھکؤافر کیاکؾرکف،ںیماہمترےاکومںوکاجےننفاالوہں

ج٠س  :ج٠س سو٦
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ًیسی٣ ،ح٤س بٓ ٩ـیٓ ،١ـی ،١ابوحاز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :یوسٕ بٰ ٩

ٕ بِ َُٔ ً ٩یسی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٣َ ٢ا َطب ٔ ٍَ آ َُ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
یت ًُ ََ ٤ز بِ َ٩
ٔیس َٓ َُ ٔ ٘٠
اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ك َ ٌَا ٕ ٦ثَ ََلثَ َة أَیَّاَ ٕ ٦حًَّی ُٗب ٔ َف َو ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َػابَىٔی َج ِض ْس َطس ْ
َْخ ِر ُت َ ٔ ٟو ِجهٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ِضسٔ
ُقأِتُ ُط آیَ ّة َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٔ
ا َِ ٟد َّل ٔ
اب ٓ ِ
اب اہللٔ ٓ ََس َخ ََ ١ز َار ُظ َو َٓ َت َح َضا ًَل َ َّی ٓ ََ٤ظَ ِی ُت َُي ِ َ ٍ َبٌٔی ٕس ٓ َ َ
َاس َت ِ َ

ک
ک َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َس ٌِ َسیِ َ
َوا ُِ ٟحو َٔ َٓإٔذَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ائ ًَْٔ ٥ل َی َرأِسٔی َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَبَا ص َُزیِ َز َة َٓ ُ٘ ُِ ٠ت َٟب َّ ِی َ
َ
َ
َرشبِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ًُ ٢س َیا أَبَا صٔزٓ ٕ
رع َٖ َّأ ٟذی بٔی َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠بٔی ِلٔ َی َر ِحٔ٠طٔ َٓأ َ ََ ٣ز لٔی بٔ ٌُ ٕٓص َٟٔ ٩ِ ٣ب َ ٕن ٓ َ ٔ
َٓأ َخ َذ ب ٔ َیسٔی َٓأ َٗا َ٣ىٔی َو َ َ
ا٪
َرشبِ ُت َحًَّی ا ِس َت َوی بَ ِلىٔی ٓ ََؼ َار کَا ِِ ٔ ٟ٘س ٔح َٗا َُ ٔ ٘٠َ َٓ ٢
َرشبِ ُت ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ًُ ٢س َٓ ٌُ ِس ُت ٓ َ ٔ
َٓ ٌُ ِس ُت ٓ َ ٔ
ََک ُت َُ ٟط َّأ ٟذی ک َ َ
یت ًُ ََ ٤ز َوذ َ ِ
َ َ
ک َٗا َ٢
َقأ ُ ََ ٟضا َٔ ٨ِ ٣
ُقأِتُ َ
ا ٪أَ َح َّ ٙبٔطٔ َٔ ٨ِ ٣
ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔی َو ُُِٗ ٠ت َُ ٟط ٓ ََولَّی اہللُ ذََ ٔ ٟ
ک َ ٩ِ ٣ک َ َ
ک َیا ًُ َ٤زُ َواہللٔ َِ َ٘ ٟس ا ِس َت ِ َ
ک ِاْل َی َة َو ََلَ٧ا أ ِ َ
ُ ١ح ِ٤ز ٔا٥ٔ ٌَ ٨َّ ٟ
و ٪أَ ِز َخ ِ٠ت َ
و ٪لٔی ِٔ ٣ث ُ
ُک أَ َح ُّب ِلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪یَ ُٜ
ًُ َ٤زُ َواہللٔ ََلَ ِ ٪أَ َُ ٛ

وی ف نب ٰیسیع ،دمحم نب لیضف ،لیضف ،اوباحزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل ےک رھگ فاولں ےن نیت دؿ
یھبآوسدہوہرکاھکانںیہناھکایاہیںکتآیکپفافتوہیگافراوباحزؾرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہک
ےھجم تخس وھبک یگل ،ںیم رضحت رمع نب اطخب ےک اپس ایگ افر رقآؿ یک آںیتی انسےن یک وخاشہ اظرہ یک ،فہ ا ےن رھگ ںیم دالخ
وہےئافرریمےےئلدرفازرہوھکال،ںیموھتڑیدفرالچاھتہکا ےنہنمےکلبوھبکیکفہجےسرگڑپا،داھکیوتریمےرسےکاپس
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ڑھکے ںیہ ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے اوبرہریہ! ںیم ےن اہک کیبل فدعسکی ای روسؽ اہلل!
آپےنریمااہھتڑکپا افر ےھجمڑھکا ایک ،افرآپ یلصاہللہیلعفملسےنریمیاحتل اچہپؿ ی،انچہچن ےھجما ےنرھگےل ےئگ ،افر ےھجم
اکی ایپہل دفدھ ےنیپ اک مکح دای ،ںیم ےناس ںیم ےس  یپ ایل ،رھپ رفامای افر ویپ اے اوبرہریہ! ںیم ےن دفابرہ ایپ ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرھپرفامایافر یپول،انچہچنںیمےن یپایل،اہیںکتہکریماٹیپایپہلیکرطحوہایگ،رھپںیمرمعےسالمافراؿےساینپاحتلایبؿ
یک افر ںیم ےن اہک اے رمع اہلل ےن اس اکؾ اک اےس امکل انب دای وج اس اک زایدہ قحتسم اھت ،ینع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمی

وھبک یک فیلکت دفریک ،دخبا ںیم ےن مت ےسآتی ڑپےنھ وک اہک اھت ،احالہکن ںیم مت ےس زایدہ اؿ آوتیں اک ڑپےنھفاال اھت ،رضحت رمع
ریضاہلل ہنع ےنرفامای ںیم(اھجمس ںیہناھتفرہن)دخبا ںیہمتا ےنرھگ ںیمدالخرکان(امہمؿانبان)ےھجم اس ےسزایدہ وبحمبےہ ہک
ریمےاپسرسخافٹنوہں۔
رافی  :وی فنبٰیسیع،دمحمنبلیضف،لیضف،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنرپمسباہللڑپےنھافرداںیئاہھتےساھکےناکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
اھکےنرپمسباہللڑپےنھافرداںیئاہھتےساھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪وٟیس بٛ ٩ثي ٍ ،وہب بٛ ٩یشا٤ً ،٪ز ب ٩ابی س٤٠ہ

ا ٪أََّ٧طُ َسَ ٤َ ًُ ٍَ ٔ٤ز بِ َ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢ا َِ ٟؤٟی ُس بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍنٔی أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤وص َِب بِ َِ َٛ ٩ی َش َ
َسَ ٤ََ ٠ة َي ُ٘و ُُ ٨ِ ُٛ ٢ت ُ ََُل ّ٣ا فٔی َح ِحز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وکَاِ َ ٧ت َیسٔی َت ٔل ُ
یع فٔی اٟؼَّ ِح َٔ ٔة َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ِک ك ٌِٔ ًَٔ٤ی َب ٌِ ُس
یک ٓ ََ٤ا َزاَِ ٟت تَٔ ٠
ک َوک ُ ِ٤َّ ٣ٔ ١ا َیَ ٔ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ُ ََُل َُ ٦س ِّ ٥اہللَ َوک ُ ِ ١ب ٔ َیٔ٤يَ ٔ ٨

یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ،فدیل نب ریثک ،فبہ نب شیکؿ ،رمع نب ایب ہملس ےتہک ںیہ ہک ںیم ہچب اھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک
رگناینںیم،افرریمااہھتایپہلںیماچرفںرطػڑپاتاھتوتھجمےسآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاےڑلےک!اہللاکانؾےل(مسب
اہللڑپھ)افرا ےنداںیئاہھتےساھکافروجریتےرقبیےہاسںیمےساھک،ںیماسےکدعبایسرطحیہاھکاتاھت۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،فدیلنبریثک،فبہنبشیکؿ،رمعنبایبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ےناسےنمےساھکےناکایبؿافراسنریضاہللہنعےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفلس...
ابب  :اھکےناکایبؿ
ا ےناسےنمےساھکےناکایبؿافراسنریضاہللہنعےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہللاکانؾولافررہصخشوکا ےنآےگےساھکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل ٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زوب ٩ح٠حہ زیلی ،وہب بٛ ٩یشا ،٪ابونٌی٤ً ،٥ز ب ٩ابی س٤٠ہ

َف ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ح َِ ٠ح ََ ٠ة ِّ
اٟسیل ٔ ِّی ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ٔ٩
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ا ٪أَبٔی نُ ٌَ ِی َٕ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٥ز بِ ٔ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َوص َُو ابِ ُ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَکَُِ ٠ت یَ ِو ّ٣ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
َِ ٛی َش َ
َ َ ٧ ٩ِ ٣ٔ ١واؤی اٟؼَّ ِح َٔ ٔة َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ِ٤َّ ٣ٔ ١ا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَ ٌَا ّ٣ا َٓ َح ٌَُِ ٠ت آک ُ ُ

یک
َیَ ٔ ٠
دبعازعلسینبدبعاہلل،دمحمنبرفعج،دمحمنبرمعفنبخلجہدیلی،فبہنبشیکؿ،اوبمیعن،رمعنبایبہملس(وجاؾہملسزفہجیبنیلصاہلل
ہیلع ہیلع فملس ےک ےٹیب ےھت) ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اھکان اھکای وت ںیم
ایپےلےکاچرفںرطػےساھکےناگلوتھجمےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایا ےنآےگےساھک۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،دمحمنبرفعج،دمحمنبرمعفنبخلجہدیلی،فبہنبشیکؿ،اوبمیعن،رمعنبایبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
ا ےناسےنمےساھکےناکایبؿافراسنریضاہللہنعےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہللاکانؾولافررہصخشوکا ےنآےگےساھکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،وہب بٛ ٩یشا ،٪ابونٌی٥

ا ٪أَبٔی نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا َ ٢أتُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ک
ب ٔ َل ٌَاَ ٕ ٦و َُ ٌَ ٣ط َربٔيبُ ُط ًُ َ٤زُبِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٓ َ٘ا ََ ٢س ِّ ٥اہللَ َوک ُ ِ٤َّ ٣ٔ ١ا َیٔ٠ی َ
دبعاہللنبوی ف،امکل،فبہنبشیکؿ،اوبمیعنےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپساھکانالایایگافرآپیلصاہللہیلع
فملسےکاپسربیبرمعنبایبہملسریضاہللہنعوموجدےھت،آپیلصاہللہیلعفملسےن رفامایاہللاکانؾےل(مسباہللڑپھافر)ا ےن
آےگےساھک۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،فبہنبشیکؿ،اوبمیعن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجہکایپےلںیماچرفںرطػڈوھڈنے،بجیکاسےکاسیھتوکانوگارہن...
ابب  :اھکےناکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجہکایپےلںیماچرفںرطػڈوھڈنے،بجیکاسےکاسیھتوکانوگارہنذگرے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 346

راوی ٗ :تيبہ٣ ،اٟک ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ك َ َِ ٠ح َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و َُ ٪َّ ٔ ِ ٢خیَّاكّا َز ًَا َر ُسو َ٢
َّ
َّ
َّ
َّ
َ
َفأَیِ ُت ُط َیتَت َ َّب ٍُ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٔ ٟ ٥َ ٠ل ٌَاَ ٕ ٦ػ َُ ٌَ ٨ط َٗا َ ٢أْ َ ٧ص ٓ ََذ َص ِب ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
اٟسبَّا َئ َٔ ٩ِ ٣ی ِو ٔ٣ئ ٔ ٕذ
اٟسبَّا َئ َٔ ٩ِ ٣ح َوال َِی ا ِِ َ٘ ٟؼ ٌَ ٔة َٗا َ ٥َِ ٠َٓ ٢أَ َز ِ ٢أُح ُّٔب ُّ
ُّ

ہبیتق،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکلریضاہللہنعےتہک ںیہہکاکیدرزیےنیبنیلصاہللہیلعفملسےکےئلاھکان
ایترایک افرآپیکدوعتیک ،اسنریضاہللہنع اکایبؿےہہک ںیم یھبآپ ےکاسھت ایگ ،ںیم ےنداھکیہکآپ یلص اہللہیلعفملس

ایپہلےکاچرفںرطػدکفالتشرکےکاکنؽرےہںیہ،ایسدؿےسںیمیھبدکفدنسپرکےناگل۔
رافی  :ہبیتق،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنفریغہںیمداںیئاہھتےساکؾرکےناکایبؿ،رمعنبایبہملسےنایبؿایکہکؾ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
اھکےنفریغہںیمداںیئاہھتےساکؾرکےناکایبؿ،رمعنبایبہملسےنایبؿایکہکھجمےسیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایا ےنداںیئاہھتےساھک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 347

راوی ً :بساً ،٪بساہلل  ،طٌبہ ،اطٌث اپ٨ے واٟس سے وہ َّ٣سو ٚسے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ا٪
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
اَٗ ٪ا َ ٢ب ٔ َواس ٕٔم َٗ ِب َ ١صَ َذا فٔی َطأِٔ٧طٔ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ٔح ُّب اٟت َّ َی ُّ٣َ ٩َ ٤ا ا ِس َت َلا ََ فٔی ك ُ ُضورٔظ ٔ َو َت َٔ٠ٌُّ ٨طٔ َو َت َز ُّجٔ٠طٔ َوک َ َ
ک ُ ِّ٠طٔ
دبعاؿ ،دبعاہلل  ،ہبعش ،اثعش ا ےن فادل ےس فہ رسمفؼ ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل
ہیلع فملس فوض رکےن ،وجات ےننہپ افر یھگنک رکےن ںیم داںیئ رطػ ےس یتح ادقملفر ادتبا رکےن وک دنسپ رفامےت ےھت افر اس ےس ےلہپ
فاہطسںیمایبؿایکاھتہکا ےنامتؾاکؾںیمداںیئرطػےسادتبارکےنوکدنسپرفامےتےھت۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،ہبعش،اثعشا ےنفادلےسفہرسمفؼےسفہرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجٹیپرھبرکاھکاناھکےئ...

ابب  :اھکےناکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجٹیپرھبرکاھکاناھکےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 348

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ک ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أَبُو
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
رع ُٖ ٓ ٔیطٔ ا ُِ ٟحو ََ ٓ ََض َِ ٨ِ ٔ ً ١س ٔک َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ
كَ َِ ٠ح َة َٔل ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی ِٕ َ٘ َٟ ٥س َسُ ٌِ ٔ٤ت َػ ِو َت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿٌٔیّٔا أَ ِ ٔ
َٓأ َ ِ َ َ
ِ َج ِت خ َّٔ ٤ارا ََ ٟضا َِٓ ََّٔ ٠ت ا ِٟد ُِبزَ ب ٔ َب ٌِ ٔـطٔ ث ُ ََّ ٥زسَّ ِتطُ َت ِح َت ث َ ِوبٔی َو َر َّز ِتىٔی ب ٔ َب ٌِ ٔـطٔ ث ُ َّ٥
َق ّاػا َٔ ٩ِ ٣طٌٔي ٍ ٕ ث ُ َّ ٥أَ ِ َ
ِ َج ِت أ ِ َ
أَ ِر َس َِ ٠تىٔی ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٓ ٢ذ َص ِب ُت بٔطٔ ٓ ََو َج ِس ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ
ک أَبُو كَ َِ ٠ح َة َٓ ُُِ٘ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢ب ٔ َل ٌَاَٗ ٕ ٦ا َ٢
اض َٓ ُ٘ ُِ ٤ت ًََِ ٠یض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َس ََ ٠
َو َُ ٌَ ٣ط اُ ٨َّ ٟ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٌََّ ٣َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ٥َ ٠طُ ُٗو ُ٣وا َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠واَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت بَي ِ َن أَیِسٔیض ٔ َِ ٥حًَّی ٔجئ ُِت أَبَا كَ َِ ٠ح َة

ض َوَِ ٟی َص ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َّٔ ٩ِ ٣
اٟل ٌَا٣َ ٔ ٦ا ُِ ٧لٌ ُُٔ ٤ض ِ٥
َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو كَ َِ ٠ح َة یَا أُُ َّ٦سَِ ٠ی ِٕ َٗ ٥س َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا٨َّ ٟا ٔ
َٓ َ٘اَِ ٟت اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل ََٙ ٠أَبُو كَ َِ ٠ح َة َحًَّی َٟق ٔ َی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَٗ َِب َ ١أَبُو ك َ َِ ٠ح َة َو َر ُسو ُ٢
ک
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َز َخ ََل َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠صَِّ ُ٠یم یَا أُُ َّ٦سَِ ٠ی ٕ٣َ ٥ا ً ٔ َِ ٨س ٔک َٓأ َ َت ِت ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َ
ْص ِت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ّٕ َّٜ ًُ ٥ة ََ ٟضا َٓأ َ َز َِ ٣ت ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َٔ ٓ ٢یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َطا َئ اہللُ أَ ِ٪
ا ِٟد ُِبز َٔٓأ ََ ٣ز بٔطٔ َٓ ُٔ َّت َو ًَ َ َ
َ
َي ُ٘و ٢ث ُ ََّٗ ٥ا ٢ائ ِ َذ َِ َ ٌٟٔ ٪
َّ
رشة َٕٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ض َِٓ ٥أَکَُ٠وا َحًَّی َطب ٔ ٌُوا ث ُ َّ٥
َ
َ
ِ ُجوا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ائ ِ َذ َِ َ ٌَ ٔ ٟ ٪
َ َ
رشة َٕٓأذ ٔ َُ َٟ ٪ض َِٓ ٥أکَُ٠وا َحًی َطب ٔ ٌُوا ث ُ ََّ َ ٥
َ
َِ ُجوا ث ُ ََّٗ ٥ا ٢ائ ِ َذ َِ َ ٌٟٔ ٪
َّ
رشة ٕ َٓأَک َ َ ١ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٥و َطب ٔ ٌُوا َوا ِِ َ٘ ٟو ُ٦
َ
ِ ُجوا ث ُ َّ ٥أَذ ٔ ََ َ ٌَ ٔ ٟ ٪
َ َ
رشة ٕ َٓأذ ٔ َُ َٟ ٪ض َِٓ ٥أکَُ٠وا َحًی َطب ٔ ٌُوا ث ُ ََّ َ ٥
َ
ثَ َ٤اَُ ٧وَ ٪ر ُج َّل
اامسلیع ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اوبہحلط ےن اؾ میلس ےس اہک ہک ںیم ےن روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک زمکفر آفاز ینس ےہ ،سج ےس ولعمؾ وہا ہک آپ وھبےک ںیہ ،اہمترے اپس اھکےن یک وکح  زیچ ےہ ،اںوہں
ےن وج یک دنچ رفایٹں اکنںیل ،رھپ اانپ دفہٹپ اکنال ،اس ےک اکی ہصح ںیم رفیٹ یٹیپل رھپ ریمے ڑپکے ےک ےچین اپھچای افر ھجم وک روسؽ

اہللیلصاہللہیلعفملسیک دختمںیماجیھبںیمفہرفیٹےلرکایگںیمےنداھکیروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسدجسمںیمںیہافرآپےک
اسھتافرولگیھبںیہ،ںیماؿےکاسےنماجرکڑھکاوہایگ،ھجمےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایےھجتاوبہحلطےناجیھبےہ،
ںیمےناہکاہں،آپےنرفام ایایکاھکاندےرکاجیھبےہ؟ںیمےناہکاہں،آپیلصاہللہیلعفملسےنا ےناسویھتںےسرفامایولچافر
ہی د ہ رک آپ رفاہن وہےئ افر ںیم یھب رفاہن وہا افر آےگ الچ اہیں کت ہک ںیم اوبہحلط ےک اپس آای وت اوبہحلط ےن اہک اے اؾ میلس!
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسافر ولوگںوکیھبےلآےئںیہافرامہرےاپساانتاھکانںیہنہکاؿبسوکالھکںیئ،اؾمیلسےناہکاہلل
افراسےکروسؽیلصاہللہیلعفملسزایدہاجےتنںیہ،اوبہحلطآےگڑبےھاہیںکتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسےلم،اوبہحلط
افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دفون ں ےلچ ،اہیں کت ہک دفونں ادنر آےئ ،رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےن رفامای اے اؾ میلس!
ریتے اپس وج ھچک ےہ ےلآ ،اؾ میلسفہ رفایٹں ےلآںیئ ،آپ یلص اہللہیلع فملس ےن اؿ رفویٹں ےک وتڑےن اک مکح دای افر اؾ میلس
ےن یھگ ڈاؽ رک اس وک دیلمہ انبای ،رھپ اس رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ڑپاھ وج دخا ےن اچاہ ،رھپ رفامای دس آدویمں وک البؤ اںیہن
آےنیکااجزتدییئگ،اؿولوگںےناھکایاہیںکتہکآوسدہوہےئگ،بجفہابرہےلچےئگوترفامایدسآدویمںوکآےنیکااجزت
دف ،فہولگ البےئےئگوتاںوہںےنیھبآوسدہوہرکاھکایبجہی ولگابرہےلکنوترھپرفامایہکدسآدویمںوکالبؤفہولگادنرآےئ
افروخبریسوہرکاھکایبجہیولگیھبابرہےلچےئگوتافردسآدویمںوکالبےناکمکحدایامتؾولوگںےناھکایافرآوسدہوہرکاھکای
افرلکایسآد یےھت۔
رافی  :اامسلیع،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجٹیپرھبرکاھکاناھکےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 349

راوی ٣ :وسیٌ٣ ،ت٤ز اپ٨ے واٟسسے روایت َکےت ہیں ٧یز ابوًث٤اً ،٪بساٟزح ٩٤ب ٩ابی بُک رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أَي ِّـا ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَب ٔی بَ ُِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٢
وسی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢و َح َّس َث أَبُو ًُ ِث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

ُ٨َّ ٛا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ ََلث ٔي َن َو ٔ٣ائ َ ّة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ِ ٍَ ٣َ ١أَ َح ٕس ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ك َ ٌَ ْآَ ٦إٔذَا

ا ٪كَؤی ْ ١بٔ َِ ََ ٥ٕ ٨ي ُشوٗ َُضا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ََ ٍَ ٣ر ُج َٕ ١ػا َْ ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَا ٕ ٦أَ ِو ِ َ ٧ح ُو ُظ َٓ ٌُحٔ َ ٩ث ُ ََّ ٥جا َئ َر ُج ْٔ ِ ٣ُ ١
رش ْک ُِ ٣ظ ٌَ ٌّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبَ ِی ٍْ أَ ِٔ ًَ ٦ل َّی ْة أَ ِو َٗا َ ٢ص َٔب ْة َٗا َََ ٢ل بَ ِ ١بَ ِی ٍْ َٗا َِ ٓ ٢
َاطت َ َ ٍی ُٔ ٨ِ ٣ط َطا ّة ٓ َُؼِ ٌَ ٔ ٨ت َٓأ َ ََ ٣ز ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٥٠بٔ َشواز ٔا ِٟب ِل ٔ ٩ي ُِظوی َوایِ ُ ٥اہللٔ َ٣ا َّٔ ٩ِ ٣
اَ ٪طاص ّٔسا أَ ًِ َلا َصا
اٟث ََلث ٔي َن َو ٔ٣ائ َ ٕة ِ ٔ ََّل َٗ ِس َحزَّ َُ ٟط ُحزَّ ّة َٔ ٩ِ ٣س َواز ٔبَ ِلَ ٔ ٨ضا ِ ٔ ِ ٪ک َ َ
َ َ َ
َ
وَ ٪و َطب ٔ ٌِ َ٨ا َوٓ ََـ َ ١فٔی ا ِِ َ٘ ٟؼ ٌَ َتي ِ ٔن َٓ َح َُ ٠ِ ٤تطُ ًَل َی ا َِ ٟبٌٔي ٍ ٔ
اَُ ٪ائ ٔ ّبا َخ َبأَصَا َُ ٟط ث ُ ََّ ٥ج ٌَ ََٔ ٓ ١یضا َٗ ِؼ ٌَ َتي ِ ٔن َٓأَک َ ِ٨َ ٠ا أَ ِج ََ ٌُ ٤
ِٔیَّا ُظ َوِ ٔ ِ ٪ک َ َ
أَ ِو َ٤َ ٛا َٗا َ٢
ومیس  ،رمتع ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ زین اوبنامثؿ ،دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولگ
آپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتاکیرفسںیم ےھتافرمہاکیوسسیبآد یےھت،یبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکمتںیمےسیسک
ےک اپس وکح  زیچ اھکےن یک ےہ ،اکی صخش ےک اپس اکی اصع ای اس ےک گل گھب اھکان لکن آای ،اس وک وگدناھ ایگ ،اکی رشمک
آد یابملزتاگنرکبایںاہےکنےئلاجراہاھت،روسؽاہللیلصاہلل ہیلعفملسےناسےسرفامایایکوتاتچیبےہایہبہرکاتےہ،اسےناہکںیہن
ہکلباتچیبوہں،وتآپیلصاہللہیلعفملسےناسےساکیرکبیرخدی ی،رھپاےسذحبایکایگوتآپےناسیکیجیلکےکوھبےنناکمکح
دای،دخایکمسق!اکیوسسیتآدویمںںیمےسوکح یھبںیہناھت سجوکاسںیمےسہصحہنالموجاحرضےھتاوکنوتدےدایافروجاس
فتق وموجد ہن ےھت ااکن ہصح رھک دای ایگ رھپ اےکس وگتش ےک دف ایپےل انبےئ ےئگ وت مہ ولوگں ےن اس ںیم اھکای افر ٹیپ رھب رک ہکلب
دفونںایپولںںیموگتش چیھبراہوتاسوکافٹنرپالدرکےلےئگایاسرطحرمفیےہسجرطحرفامای۔
رافی  :ومیس ،رمتعا ےنفادلےسرفاتیرکےتںیہزیناوبنامثؿ،دبعارلنمحنبایبرکبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجٹیپرھبرکاھکاناھکےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 350

راوی ٣ :ش ،٥٠وہیب٨٣ ،ؼور اپىی ٣اں سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠ح َّسث َ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا تُ ُوف ِّ َی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن
ئ
َطب ٔ ٌِ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِس َو َزیِ ٔ ٩اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ِ٤َ ٟا ٔ
ملسم،فبیہ،وصنمراینپامںےسفہرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسفہیتہکںیہاںوہںےنایبؿایکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملس
ےکااقتنؽےکدعبمہولوگںوکٹیپرھبرکوجھکرںیافرریسوہرکاپینےنیپوکالم۔
رافی  :ملسم،فبیہ،وصنمراینپامںےسفہرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽ"ہکہنوتادنےھرپوکح  ججےہافرہنڑگنلےرپافرہنرمضیرپ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽ"ہکہنوتادنےھرپوکح  ججےہافرہنڑگنلےرپافرہنرمضیرپوکح  ججےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 351

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪یحٌی ب ٩سٌیس ،بظي ٍب ٩يشار ،سویسب ٩نٌ٤ا ٪رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت بُظَ ي ِ َ ٍ بِ ََ ٩ي َشا ٕر َي ُ٘و َُ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُس َویِ ُس بِ ُ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ٪
ئ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی َوه ٔ َی َٔ ٩ِ ٣خ ِیب َ َ ٍ ًَل َی َر ِو َح ٕة
ِ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠لٔ َی َخ ِیب َ َ ٍ َٓ َ٤َّ ٠ا ُ٨َّ ٛا بٔاٟؼَّ ِض َبا ٔ
َٗا ََ َ ٢
ئ ٓ ََِ ٤ـ ََ ٤ف َو َِ ٣ـ َِ ٤ـ َ٨ا
َز ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َل ٌَا٤ََ ٓ ٕ ٦ا أتُ َٔی ِ ٔ ََّل بٔ َشو ٔ ٕی٨َ ُِٜ٠َٓ ٙا ُظ َٓأَک َ ِ٨َ ٠ا ُٔ ٨ِ ٣ط ث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َ٤ا ٕ
ٓ ََؼلَّی ب ٔ َ٨ا ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َو ٥َِ ٟیَ َت َو َّؿأ ِ َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت ُط ُٔ ٨ِ ٣ط ًَ ِو ّزا َوبَ ِسئّا
یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ،ییحی نب دیعس ،ریشبنب اسیر ،وسدینب امعنؿ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ےکاسھتربیخیکرطػرفاہنوہےئبجمہولگاقمؾابہصںیمےچنہپ،ییحیےکایبؿےکاطمقبابہصربیخےسآدھزنمؽرپفاعقےہ
وتآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےناھکانبلطایک،رصػوتسآپےکاسےنم شیےئکےئگ مہےناےسوھگال افراس ںیم ےساھکای،
رھپآپےناپینام اگنافریلکیکوتمہےنیھبیلکیک،رھپمہوکآپیلصاہللہیلعفملسےنرغمبیکامنزڑپاھح نکیلآپیلصاہللہیلع
فملسےنفوضںیہنایک،ایفسؿاکایبؿےہہکںیمےنییحیےسانسہکآپےنہنوتادتباںیماہھتدوھےئافرہنآرخںیم۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،ییحینبدیعس،ریشبنباسیر،وسدینبامعنؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلتپرفیٹافروخاؿفرفسہرپاھکےناکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
یلتپرفیٹافروخاؿفرفسہرپاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 352

راوی ٣ :ح٤سب ٩س٨ا ،٪ہ٤اٗ ٦تازہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُٔ ٩س َ٨ا َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س إَٔ َ ٧ص َوً ٔ َِ ٨س ُظ َخب َّْاز َُ ٟط َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَک َ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ ِبزّا َُ ٣ز َّٗ ّ٘ا َو ََل َطا ّة َِ ٣ش ُ٤وك َ ّة َحًَّی َٟق ٔ َی اہللَ
دمحمنبانسؿ،امہؾاتقدہریضاہللہنعےتہکںیہہکمہاسنریضاہللہنعےکاپسےھتافراےکناپسااکنرفیٹاکپےنفاالیھباھتوتاںوہں
ےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنیلتپرفیٹںیہناھکح افرہنیہینھبوہح رکبیاھکح اہیںکتہکاہللاعت یےساجےلم۔
رافی  :دمحمنبانسؿ،امہؾاتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
یلتپرفیٹافروخاؿفرفسہرپاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 353

راوی ً :لی بً ٩بساہلل ٌ٣ ،اذب ٩ہظا ،٦ہظا ،٦یو٧ص ،اسکاٖٗ ،تازہ ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

اٖ ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی ص َُو ِاْل ٔ ِسک َ ُ
َّ
َّ
ُک َج ٕة َٗ ُّم َو ََل ُخب ٔزَ َٟطُ َُ ٣ز َّٗ ُّْ َٗ ٙم َوَلَ أَک َ ًََ ١ل َی خ َٔوا ٕ٪
َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ٣َ ٢ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَک َ ًََ ١ل َی ُس ِ ُ
َف
اٟش َ ٔ
َٗ ُّم ٗٔی ََ َ٘ ٔ ٟ ١تا َز َة ٓ ٌََ ََل َ ٦کَاُ ٧وا یَأِکَُ ُ٠
وَٗ ٪ا ًََ ٢ل َی ُّ
یلعنبدبعاہلل،اعمذنباشہؾ،اشہؾ،ویسن،ااکسػ،اتقدہ،اسنریضاہللہنعےتہکںیہہکںیمںیہناجاتنہکیبنیلصاہللہیلعفملسےن
یھبکوھچیٹوھچیٹرتشطویںںیماھکایوہ افرہنآپےنیھبکیلتپرفیٹاھکح افرہنآپےنوخاؿرپاھکای،اتقدہریضاہللہنعےسوپاھچ
ایگہکآرخولگسکزیچرپاھکےتےھتوتاںوہںےنوجابدایہکرفسےرپ(وخاؿےسرمادایسیزیچےہسجرپاھکانراھکاجےئافر
فہزنیمےسدنلبوہ)۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،اعمذنباشہؾ،اشہؾ،ویسن،ااکسػ،اتقدہ،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
یلتپرفیٹافروخاؿفرفسہرپاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 354

راوی  :اب ٩ابی ٣زی٣ ،٥ح٤س ب ٩جٌَف ،ح٤یس ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َف أَ ِخب َ َ ٍنٔی حُ َِ ٤ی ْس أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَ َن ّشا َي ُ٘و َُ َٗ ٢ا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِبىٔی
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َ٣زِ َی َ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

بٔ َؼ ٔٔ َّی َة ٓ ََس ًَ ِو ُت ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ِلٔ َی َوَ ٔ ٟی٤تٔطٔ أَ ََ ٣ز بٔاَلِ ََ ِ ٧لا َٔ َٓبُ ٔش َل ِت َٓأ ُ ِٟق ٔ َی ًََِ ٠ی َضا اَّ ٟت ِ٤زُ َواَلِ َٗ ٔ ُم َو َّ
اٟش َِ ٩ُ ٤و َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
بَى َی ب ٔ َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ػ ََ ٍَ ٨ح ِی ّشا فٔی َ ٔ ٧ل ٍٕ
انبایبرممی،دمحمنبرفعج،دیمح،اسنریضاہللہنعےتہکںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرضحتہیفصریضاہلل
اہنع ےس زافػ ایک وت املسمونں وکفہمیلیکدوعتدی ،آپ ےندخرتوخاؿ اھچبےن اک مکح دای وت اھچبایایگ افراس رپ یھگ وجھکرںی افر رینپ
فریغہرےھکےئگافررمعفےنرطبقیاسنریضاہللہنعرفاتیایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناؿےسزافػایکرھپیحدخرتوخاؿ
رپراھکایگ۔
رافی  :انبایبرممی،دمحمنبرفعج،دیمح،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
یلتپرفیٹافروخاؿفرفسہرپاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 355

راوی ٣ :ح٤س ،ابوٌ٣اویہ ،ہظا ، ٦وہب بٛ ٩یشا٪

َّ ١
و ٪ابِ َ٩
ا ٪أَصِ ُ
اٟظأِ ٔ ٦ي ٌَُيِّ ٍُ َ
اَٗ ٪ا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَى َی َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ َو ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
وَ ٪یا ابِ َ ٩ذَا ٔ
ا ٪اَ ٨ِّ ٟلا َٗا ٔ٪
ت اَ ٨ِّ ٟلا َٗي ِ ٔن َٓ َ٘اَِ ٟت َُ ٟط أَ ِس َ٤ا ُئ َیا بُى َ َّی ُِٔ َّ ٧ض ِ ٥ي ٌَُيِّ ٍُوَ َ ٧
ک بٔاَ ٨ِّ ٟلا َٗي ِ ٔن َص َِ ١ت ِسرٔی َ٣ا ک َ َ
اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َي ُ٘وَ ُٟ

َّ َ
َ
َّ
آِ َٗا َ٢
ِٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
َفتٔطٔ َ َ
اَ ٔ ٧ ٪لأِی َط َ٘ ِ٘ ُتطُ ن ِٔؼ َٔي ِ ٔن َٓأ ِو َِ ٛی ُت ٔ َِقبَ َة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بٔأ َح ٔسص َٔ٤ا َو َج ٌَُِ ٠ت فٔی ُس ِ َ
َّ ١
ارصَا
ک ًَ ُ
ِک َطکَا ْة هَ اص ْٔز ًَ َِ ٨
اٟظأِِٔٔ ٦ذَا ًَيَّ ٍُو ُظ بٔاَ ٨ِّ ٟلا َٗي ِ ٔن َي ُ٘و ُِٔ ٢ی ّضا َو ِاْل ٔ َٟطٔ تَٔ ٠
ا ٪أَصِ ُ
َٓک َ َ
دمحم ،اوباعمفہی ،اشہؾ ا ےن فادل ےس افر فبہ نب شیکؿ ےتہک ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک الہ اشؾ انب زریب ریض اہلل ہنع وک ذات
الیغانیقاکاٹیبد ہرکاعردالےتےھتاؿےس(ایکنامں)اامسءےناہکہکاےےٹیب! ےھجتولگاطننیقد ہرکاعردالےتںیہمتاجےتنوہ
ہک اطننیق ایک ےھت؟ ریما اکی رمکدنب اھت سج ےک ںیم ےن دف ڑکٹے رکدےیئ ےھت اکی ڑکٹے ےس ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع

فملسےکاھکےنیکویلیھتں اک ہنمابدناھافردفرسے وک ںیم ےنےفین ںیمڈاال،الہاشؾ بجاوکناطننیق د ہرکاعردالےتوت ےتہک افر
وہکےھجموتالھب اتگےہ۔
رافی  :دمحم،اوباعمفہی،اشہؾ،فبہنبشیکؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
یلتپرفیٹافروخاؿفرفسہرپاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 356

راوی  :ابونٌ٤ا ،٪ابوًوا٧ہ ابوبرش ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،ابً ٩باض

ض أَ َّ ٪أُُ َّ٦ح َٔ ِی ٕس ب ٔ َِ ٨ت ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِرشٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَص َِس ِت ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِ٨ّ ٤ا َوأَٗ ٔ ّلا َوأَ ُؿ ًّبا ٓ ََس ًَا بٔضَٔٓ َّ٩أُکًَٔ ٩َِ ٠ل َی َ٣ائ َٔستٔطٔ
َحزِ َٕ ٪خا ََ ٟة ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ُحا ّ٣ا َ٣ا أُکًَٔ ٩َِ ٠ل َی َ٣ائ َٔسة ٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َت َز َُ ٛض َّ٩أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَا ِِ ٤ُ ٟش َت ِ٘ ٔذرٔ َُ ٟضَ َّ٩وَِ ٟو َُ َ َّ٩ٛ
َو ََل أَ ََ ٣ز بٔأَکِٔ٠ضَّٔ٩
اوبامعنؿ ،اوبوعاہن اوبرشب،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ےتہک ہک اؾدیفح تنب احرث نبزحؿ(انب ابعسیک) اخہل ےن یبن یلص اہللہیلع
فملس وک یھگ ،رینپ افر وس امسر دہہی ےک  رر رپ اجیھب ،آپ ےن وعروتں وک البای افر آپ ےک دخرتوخاؿ رپ اؿ ولوگں ےن اھکای نکیل

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رکمفہ ہ ےتھج وہےئ ںیہن اھکای ارگ فہ  جاؾ وہات وت فہ وعرںیت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےک
دخرتوخاؿرپاےسہناھکںیتافرہنیہآپیلصاہللہیلعفملساںیہناےکناھکےناکمکحدےتی۔
رافی  :اوبامعنؿ،اوبوعاہناوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتساکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
وتساکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 357

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ،یحٌی  ،بظي ٍب ٩يشار ،سویس ب ٩نٌ٤ا٪

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩بُظَ يِ ٍ ٔبِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ُِ ٩س َویِسٔ بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَُ َّ ٧ض ِ ٥کَاُ ٧وا ٍََ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔاٟؼَّ ِض َبا ٔ ٔ
رض ِت اٟؼَّ ََلةُ ٓ ََس ًَا ب ٔ َل ٌَاَ ٥َِ ٠َٓ ٕ ٦یحٔ ِس ُظ ِ ٔ ََّل َسؤي ّ٘ا
ئ َوه َی ًَل َی َر ِو َح ٕة َٔ ٩ِ ٣خ ِیب َ َ ٍ َٓ َح َ َ
ئ َِٓ ٤ـَ ٤ف ث ُ َّ ٥ػلَّی وػ َِّ ٠ي َ٨ا و ٥َٟیَ َتو َّؿأ ِ
َ ََ
َ ِ َ
ٓ َََل َک ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ٨َ ُِٜ٠ا َُ ٌَ ٣ط ث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َ٤ا ٕ َ َ
تںیمےھتافرفہ
امیلسؿنب جب ،امحد ،ییحی ،ریشبنباسیر،وسدینبامعنؿےتہکںیہہکمہیبنیلصاہللہیلعفملسےکاسھت اقمؾصہ ٹ
ربیخےساکیزنمؽیک اسم ترپےھت،امنز اکفتقآایگ وتآپ یلصاہللہیلعفملس ےن اھکانبلطایک،وساےئوتسےک وکح زیچہنیلم،
آپیلصاہللہیلعفملسےنریغباپینےکاسوکاھکای،مہےنیھبآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتریغباپینےکاھکای،رھپآپیلصاہلل
ہیلعفملس ےن اپین اماگن افر یلک یک رھپ امنز ڑپیھ،ولوگں ےن یھب آپ یلص اہللہیلع فملس ےکاسھت امنز ڑپیھ نکیل آپ ےن فوض ںیہن
ایک۔
رافی  :امیلسؿنب جب،امحد،ییحی،ریشبنباسیر،وسدینبامعنؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسوکح زیچںیہناھکےتےھتبجکتہکآپےسایبؿہنایکاجاتا...
ابب  :اھکےناکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفملسوکح زیچںیہناھکےتےھتبجکتہکآپےسایبؿہنایکاجاتافرآپوکولعمؾہنوہاجاتہکایکےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 358

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩ات ،١ابواٟحشً ،٩بساہلل  ،یو٧ص ،زہزی ،ابوا٣ا٣ہ ب ٩سہ ١ب ٩ح٨یٕ انؼاری ،ابً ٩باض رضی اہلل
ً٨ہ ،حرضت خاٟس ب ٩وٟیس رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٔ ٕ ١أَبُو ا َِ ٟح َش ٔ ٩أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َُ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ٩
ٕ اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَُ َّ ٧ط َز َخ ََ ٍَ ٣َ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
حُ َِ ٨ی ٕٕ اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٪خاَ ٔ ٟس بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َّأ ٟذی ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َس ِی ُ

ض ٓ ََو َج َس ً ٔ َِ ٨س َصا َؿ ًّبا َِ ٣حُ٨وذّا َٗ ِس َٗ ٔس َِ ٣ت بٔطٔ أ ُ ِخت َُضا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َوه ٔ َی َخا َُ ٟت ُط َو َخا َُ ٟة ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُحٔ َِی َسةُ ب ٔ ُِ ٨ت ا َِ ٟحار ٔٔث ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣ح ٕس َٓ َ٘ َّس َِ ٣ت َّ
ا٤َ ٠َّ َٗ ٪ا ُي َ٘ ِّس َُ ٦ی َس ُظ َ ٔ ٟل ٌَاَ ٕ ٦حًَّی
اٟـ َّب َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
یُ َح َّس َث بٔطٔ َوي َُش َّیم َٟطُ َٓأَص َِوی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َس ُظ ِلٔ َی َّ
اٟـبِّ َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣اِ ٨ِّ ٟش َوة ٔا ُِ ٟح ُـورٔ أَ ِخب ٔ ِ ٍ َ٪

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٗ َّس ِ٣ت ُ َّن َُ ٟط ص َُو َّ
َف َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َس ُظ ًَ ِ٩
اٟـ ُّب َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ َ
ُح ْاَّ ٦
َّ
ق َٗ ِوم ٔی َٓأ َ ٔج ُسنٔی أَ ًَا ُٓ ُط َٗا ََ ٢خاْ ٔ ٟس
اٟـ ُّب َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َََ ٢ل َو َلَ ٥َِ ٟ ٩ِٔ ٜی ٩ِ ُٜبٔأ َ ِر ٔ
اٟـبِّ َٓ َ٘ا ََ ٢خاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس أَ َ َ
َٓا ِجت َ َ ٍ ِرتُ ُط َٓأَک َ ُِ ٠تطُ َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُِ ٨وزُ ِلٔ َ َّی
دمحمنباقملت،اوبانسحل،دبعاہلل،ویسن،زرہی،اوباامہمنبلہسنبفینحااصنری،انبابعسریضاہللہنع،رضحتاخدلنبفدیل
ریضاہللہنعےس نجوکفیساہللاہکاجاتاھترفاتیرکےتںیہہکفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرمہاہومیمہنریضاہللاہنعےک
اپسےئگ(وجاؿیکافرانبابعسریضاہللہنعیکاخہلیھت)،اؿےکاپسانھبوہاوسامسر(وگہ)داھکی،اؿیکنہبدیفحہتنباحرث
دجنےسےلرکآح ںیھت افراؿےکاپساجیھباھت،ومیمہنریضاہللاہنعےنآپیلصاہللہیلعفملسےکاسےنموسامسر شیایکافرتہب
مک ااسی وہات اھت ہک آپ اانپ اہھت یسک اھکےن یک رطػ ڑباھےت بج کت ہک آپ ےس ایبؿ ہن رکدای اجات ،ای ؤالتہن دای اجات (ہک ایک
ےہ)انچہچنآپیلصاہللہیلعفملس ےناانپاہھتوسامسریکرطػڑباھایوجوعرںیتآپےکاسےنماحرضںیھت،اؿںیمےساکیےن
آپوکاتبایہکوضحرہیوتوسامسرےہ،وجآپےکاسےنم شیایکاجراہےہ،آپےناانپاہھتوسامسریکرطػےسچنیھکایل،اخدلنبفدیل
ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ایک وسامسر  جاؾ ےہ؟ آپ ےن رفامای ںیہن ،نکیل ریمی تعیبط اس وک اندنسپرکیت ےہ ،اخدل نبفدیل ریض
اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ںیم ےن اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےکاسےنم ےس چنیھک ایل افر ںیم ےن اس وک اھکای احالہکن روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلعفملسدھکیرےہےھت۔
رافی  :دمحم نب اقملت ،اوبانسحل ،دبعاہلل  ،ویسن ،زرہی ،اوباامہم نب لہس نب فینح ااصنری ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ،رضحت
اخدلنبفدیلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیآد یاکاھکاندفآدویمںوکاکیفوہاتےہ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
اکیآد یاکاھکاندفآدویمںوکاکیفوہاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 359

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ح و َح َّسث َ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
اٟث ََلثَةٔ َوكٌَ ُاَّ ٦
ص َُزیِ َز َة َرضٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أََّ٧طُ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠كٌَ ُأ ٦اَلث ِ َ٨ي ِ ٔن ک َافٔی َّ
اٟث ََلثَ ٔة کَافٔی
َ
َ َ
َ

اَلِ َ ِر َب ٌَةٔ

دبعاہللنبوی ف،امکل،اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکدف
آدویمںاکاھکاننیتآدویمںوکافرنیتآدویمںاکاھکاناچرآدویمںوکاکیفوہاتےہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنماکیآتنںیماھکاتےہ،اساببںیماوبرہریہریضاہللہنعیکرفاتییبنیلصالل...

ابب  :اھکےناکایبؿ
ومنماکیآتنںیماھکاتےہ،اساببںیماوبرہریہریضاہللہنعیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 360

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟؼ٤س ،طٌبہ ،واٗس ب٣ ٩ح٤س٧ ،آٍ

َ ١حًَّی
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َلَ َیأِک ُ ُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩واٗ ٔ ٔس بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا َ ٢ک َ َ
ٌَ ٣َ ١طُ َٓأَک َ ََٛ ١ثٔي ّ ٍا َٓ َ٘ا َ ٢یَا َ٧آ ٔ ٍُ َلَ تُ ِسخٔ َِ ١ص َذا ًَل َ َّی َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
ٌَ ٣َ ١طُ َٓأ َ ِز َخُِ ٠ت َر ُج َّل َیأِک ُ ُ
یُ ِؤتَی بِٔ ٔ٤شٜٔي ٕن َیأِک ُ ُ
ئ
 ١فٔی َس ِب ٌَ ٔة أَ ٌَِ ٣ا ٕ
اَف یَأِک ُ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ُ ٣یَأِک ُ ُ
 ١فٔی ٔ٣عّی َواح ٔ ٕس َوا ِٟک َ ٔ ُ
دمحم نب اشبر ،دبعادمصل ،ہبعش ،فادق نب دمحم ،انعف ےتہک ںیہ ہک انب رمع ریض اہلل ہنع اس فتق کت اھکان ںیہن اھکےت ےھت بج کت ہک
اکی نیکسم اؿ ےک اپس ںیہن الای اجات اھت ،وج اؿ ےک اسھت اھکےئ ،ںیم اکی صخش وک اؿ ےک اپس ےل آای وج اؿ ےک اسھت اھکان
اھکےئ،انچہچن فہصخش آای افرتہبزایدہاھکایگ،انبرمع ریضاہللہنع ےناہکاےانعف! ابوتریمےاپساسوکہنالان ،ںیمےن یبن
یلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہکومنماکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیم۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعادمصل،ہبعش،فادقنبدمحم،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
ومنماکیآتنںیماھکاتےہ،اساببںیماوبرہریہریضاہللہنعیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 361

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سَلً ،٦بسہً ،بیس اہلل ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََل ٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب َسةُ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

 ١فٔی َس ِب ٌَةٔ
اَف أَ ِو ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ََََٔ ٓ ٙل أَ ِزرٔی أَیَّ ُض َ٤ا َٗا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ َیأِک ُ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩َ ٣یأِک ُ ُ
 ١فٔی ٔ٣عّی َواح ٔ ٕس َوِ ٔ َّ ٪ا ِٟک َ ٔ َ
ئ َو َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ
أَ ٌَِ ٣ا ٕ

دمحمنبالسؾ ،دبعہ،دیبعاہلل،انعف،انبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکومنماکیآتنںیماھکات
ےہ افر اکرف ای انمقف (اید ںیہن ہک اؿ دفوظفلں ںیم ےس دیبعاہلل ےن ایک ایبؿ ایک ،اکرفایانمقف) است آوتنں ںیم اھکات ےہ افر انب
ریکبےنایبؿایکہکھجمےسامکلےنوباہطسانعفانبرمعریضاہللہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسایسرطحیکرفاتیایبؿیک۔
رافی  :دمحمنبالسؾ،دبعہ،دیبعاہلل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
ومنماکیآتنںیماھکاتےہ،اساببںیماوبرہریہریضاہللہنعیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 362

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا٤ً ،٪زو (ب ٩زی٨ار)

ا ٪أَبُو َ٧ض ٔ ٕ
یک َر ُج َّل أَ ُّ ٛوَل َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ِ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َٗا َ ٢ک َ َ
َّ
ئ َٓ َ٘ا ََٓ ٢أََ٧ا أُو ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
 ١فٔی َس ِب ٌَ ٔة أَ ٌَِ ٣ا ٕ
اَف َیأِک ُ ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ا ِٟک َ ٔ َ
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعف(نبدانیر)ےتہکںیہہکاوبکیہناکیتہبزایدہاھکےنفاالآد یاھت،اسےسانبرمعریضاہللہنعےن
اہکہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاملسمؿاکیآتنںیماھکاتےہافراکرفاستآوتنںںیماھکاتےہ،اسےناہکہکںیموتاہلل
افراسےکروسؽیلصاہللہیلعفملسرپاامیؿراتھکوہں۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعف(نبدانیر)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
ومنماکیآتنںیماھکاتےہ،اساببںیماوبرہریہریضاہللہنعیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 363

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَ ْ ٔ ٟ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
 ١ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ُ ٔ ٠فٔی ٔ٣عّی َواح ٔ ٕس َوا ِٟک َ ُٔ
ئ
 ١فٔی َس ِب ٌَ ٔة أَ ٌَِ ٣ا ٕ
اَف َیأِک ُ ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأِک ُ ُ
اامسلیع ،امکل ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایکہک یبن یلص اہللہیلعفملس
ےنرفامایےہہکاملسمؿاکیآتنںیمافراکرفاستآوتنںںیماھکاتےہ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
ومنماکیآتنںیماھکاتےہ،اساببںیماوبرہریہریضاہللہنعیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 364

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہً ،سی ب ٩ثابت ،ابوحاز ،٦ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

 ١أَ ِ ّلِک َٛثٔي ّ ٍا
اَ ٪یأِک ُ ُ
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
اَف
َک ذََ ٔ ٟ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩َ ٣یَأِک ُ ُ
ا ٪یَأِک ُ ُ
َٓأ َ ِسَٓ ٥ََ ٠ک َ َ
 ١أَ ِ ّلِک َّٗ ٔ ٠یَل ٓ َُذ ٔ َ
 ١فٔی ٔ٣عّی َواح ٔ ٕس َوا ِٟک َ ٔ َ

ئ
 ١فٔی َس ِب ٌَ ٔة أَ ٌَِ ٣ا ٕ
َیأِک ُ ُ
امیلسؿنب جب ،ہبعش،دعینباثتب،اوباحزؾ،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہک اکیصخشتہباھکےنفاال اھت،رھپفہاملسمؿ
وہایگ وت تہب مک اھکےن اگل ،بج ہی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک ایگ وت آپ ےن رفامای ہک ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر
اکرفاستآوتنںںیماھکاتےہ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،دعینباثتب،اوباحزؾ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیکتاگلرکاھکےناکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
ہیکتاگلرکاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 365

راوی  :ابونٌی٣ ،٥شٌزً ،لی ب ٩اٗ٤ز ،ابوجحیٔہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩اَلِ َٗ َِ٤ز ٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ُج َح ِی َٔ َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ

َّ ٣ُ ١ت ٜٔئّا
آک ُ ُ

اوبمیعن،رعسم،یلعنبارمق،اوبہفیحجےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکںیمہیکتاگلرکںیہناھکاتوہں۔
رافی  :اوبمیعن،رعسم،یلعنبارمق،اوبہفیحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ

ہیکتاگلرکاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 366

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہ ،جزیز٨٣ ،ؼورً ،لی ب ٩اٗ٤زا ،ابوجحیٔہ

َح َّسثَىٔی ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩اَلِ َٗ َِ٤ز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

َ ١وأََ٧ا َُّ ٣تْٔ ٜئ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢ز ُج َٕ ٨ِ ٔ ً ١س ُظ ََل آک ُ ُ

نامثؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،یلعنبارمق،اوبہفیحجےتہکںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپساھتہکآپےناکیصخش
ےسرفامایہکںیمہیکتاگلرکںیہناھکات۔
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،یلعنبارمقا،اوبہفیحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینھبوہح زیچاھکےناکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکفہانھبوہاڑھچباےلرکآےئ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
ینھبوہح زیچاھکےناکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکفہانھبوہاڑھچباےلرکآےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 367

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،ہظا ٦ب ٩یوسٕ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ابوا٣ا٣ہ ب ٩سہ ،١ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ ،خاٟس ب ٩وٟیس رضی
اہلل ً٨ہ

ض ًَ ِ٩
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ
َخأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ َٗا َ ٢أتُ َٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َـ ٕٓب َِ ٣ظو ٔ ٓ ٕ
ک َی َس ُظ
ی َٓأَص َِوی َِِٔ ٟیطٔ َ ٔ ٟیأِک ُ ََٔ٘ٓ ١ی َُ َٟ ١ط َِّٔ٧طُ َؿ ٌّب َٓأ َ َِ ٣ش َ

ق َٗ ِومٔی َٓأ َ ٔج ُسنٔی أَ ًَا ُٓ ُط َٓأَک َ ََ ١خاْ ٔ ٟس َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُح ْا ٦ص َُو َٗا َََ ٢ل َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َلَ َیُٜو ُ ٪بٔأ َ ِر ٔ
َٓ َ٘ا ََ ٢خاْ ٔ ٟس أَ َ َ
اب بٔ َـ ٕٓب َِ ٣حُ٨وذ ٕ
َی ُِ ٨وزُ َٗا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
یلع نب دبعاہلل  ،اشہؾ نب وی ف ،رمعم ،زرہی ،اوباامہم نب لہس ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ،اخدل نب فدیل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک
آپیلصاہللہیلعفملسےکاپسانھبوہاوسامسرالایایگ،آپیلصاہللہیلعفملساسیکرطػاھکےنےکےئلےکھجوتاہکایگہکہیوگہےہ،
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اہھت رفک ایل ،اس رپ اخدل ےن اہک ہی  جاؾ ےہ؟ آپ ےن رفامای ںیہن ،نکیل ہی ریمی وقؾ یک زنیم ںیم
ںیہنوہ یت،اسےئلںیماینپتعیبطوکاسےس رفنتاپاتوہں،انچہچناخدلےناسوکاھکایافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسدھکیرےہ
تحمذاکظفلرفاتیایکےہ۔
ےھت،امکلےنوباہطسانباہشب،ص ٹ
رافی  :یلعنبدبعاہلل،اشہؾنبوی ف،رمعم،زرہی،اوباامہمنبلہس،انبابعسریضاہللہنع،اخدلنبفدیلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زخریہاکایبؿ۔اخل...
ابب  :اھکےناکایبؿ
زخریہاکایبؿ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 368

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب٣ ،ح٤وز ب ٩ربیٍ انؼاری

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
ا٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی أَ ًَّٔ ٪ت ِ َب َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٥َ ٠طض ٔ َس بَ ِس ّرا ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ أَُ َّ ٧ط أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوک َ َ
َّ
ار َسا َ ٢ا َِ ٟوازٔی َّأ ٟذی بَ ِیىٔی
ْصی َوأََ٧ا أ ُ َػل ِّی ِ َ٘ ٔ ٟومٔی َٓإٔذَا کَاِ َ ٧ت اَلِ َ َِ ٣ل ُ
ُک ُت َب َ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی أَِ َ ِ ٧
ک َتأتِ ٔی َٓت َُؼل ِّی فٔی بَ ِیًٔی َٓأ َ َّتد ٔ ُذ ُظ َُ ٣ؼلًّی َٓ َ٘ا َ٢
َوبَ ِي َُ ٨ض ِ ٥َِ ٟ ٥أَ ِس َت ٔل ٍِ أَ ِ ٪آت َٔی َِ ٣شحٔ َسص َُِٓ ٥أ ُ َػل َِّی َُ ٟض ََِ ٓ ٥وز ٔ ِز ُت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََ َّ ٧

ار َٓا ِس َتأِذ ََ ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
َ ٪ِ ٔ ِ ١طا َئ اہللُ َٗا ًَٔ ٢ت ِ َبا َُ َِ َٓ ٪سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ ُِکٕ ح ٔي َن ِار َت َٔ ٍَ اَ ٨َّ ٟض ُ
َسأَٓ ٌَِ ُ
َ
َ
َّ
َ ُت ِلٔ َی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أذُٔ ِ ٧ت َُ ٟط ََٓ ٥َِ ٠ی ِحِ ٔ ٠ص َحًی َز َخ َ ١ا ِٟب َ ِی َت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لٔی أَیِ َ ٩تُ ٔح ُّب أَ ِ ٪أ ُ َػل َِّی ٔ ٩ِ ٣بَ ِيت َٔک َٓأ َ ِ

َ٧اح َٔی ٕة ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب َ ِیتٔ َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٜ َٓ ٥َ ٠ب َّ َ ٍ ٓ ََؼ َٔ ِٔ َ٨ا ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥س ََّ ٥َ ٠و َح َب ِش َ٨ا ُظ ًَل َی َخزٔیز ٕ َػ َ٨َ ٌِ ٨ا ُظ
ا ٩ِ ٣ٔ ٢أَصِ َّٔ ١
اٟس ِخ ُظ َٔ٘ َٓ ٩ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ٥
اٟسارٔ َذ ُوو ًَ َسز َٕٓا ِج َت ٌَُ ٤وا َٓ َ٘ا ََٗ ٢ائ ٔ ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِ ٥أَیِ َ٣َ ٩اُ ٔ ٟ
ک بِ ُُّ ٩
اب فٔی ا ِٟب َ ِیتٔ رٔ َج ْ
َٓ َث َ
ک َو ِج َط
ک ُ٨َ ٣آ ََْٔ ٙل یُ ٔح ُّب اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ُ٘ ِ ١أَ ََل َت َزا ُظ َٗا َََ ٢ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ یُزٔی ُس ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ
اہللٔ َٗا َ ٢اہللُ َو َر ُسوُٟطُ أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا َٓإَّٔ٧ا َ َ ٧زی َو ِج َضطُ َو َن ٔؼی َح َتطُ ِلٔ َی ا ِ٨َ ٤ُ ٟآٔ٘ٔي َن َٓ َ٘ا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َُح ًَََّ ٦ل َی ا٨َّ ٟارٔ ََٗ ٩ِ ٣ا َ٢

ا٩ِ ٣ٔ ٪
ک َو ِج َط اہللٔ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
ََل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َیب ِ َتغٔی ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اب ث ُ ََّ ٥سأ َ ُِ ٟت ا ُِ ٟح َؼي ِ َن بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اَلِ َ ِن َؼار َّٔی أَ َح َس بَىٔی َساَ ٥ٕ ٔ ٟوک َ َ
َسات ٔض ٔ َِ ٩ِ ًَ ٥حسٔیثٔ َِ ٣ح ُ٤وز ٕٓ ََؼ َّس َٗ ُط
ََ
ییحی نب ریکب ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،ومحمد نب رعیب ااصنری ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ابتعؿ نب امکل وج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک
احصیب ےھت افر زغفہ دبر ںیم رشکی وہےئ ےھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل ریمی
ئانیح زالئوہیئگےہافرںیماینپوقؾوکامنزڑپاھاتوہںبجابرشوہیتےہوتانہلوجریمےافراؿےکدرایمؿاحلئےہےنہب اتگ
ےہافرںیماؿیکدجسمںیم امنزڑپاھےنےکےیلںیہناجاتکساسےیلایروسؽاہلل!ںیماچاتہوہںہکآپرشتفیالرکریمےرھگ
امنزڑپںیھاتہکںیماسوکامنزیکہگجانبولں،آپےنرفامایہکںیمااشنءاہللااسیرکفںاگدفرسےدؿحبصوکبجآاتفبدنلبوہاوت
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اوبرکب ےک اسھت رشتفی الےئ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ادنر دالخ وہےن یک ااجزت اچیہ ںیم ےن
ااجزتددییوتآپرھگںیمدالخوہےئافرںیہکےھٹیبںیہنافرھجمےسرفامایہکمتا ےنرھگںیمسکہگجوکدنسپرکےتوہاہجںںیم
امنز ڑپھ دفں ،ںیم ےن رھگ ےک وکےن یک رطػ ااشرہ ایک وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ڑھکے وہ رک ریبکت یہک مہ ولگ یھب فص ہتسب
وہےئگرھپآپےندفرںیتعکامنزڑپیھافرالسؾریھپامہےنآپوکزخریہاھکےنےکےیلوجآپےکفاےطسایتررکاایاھترفکایل،
رھگںیمہلحمےکتہبےسولگعمجوہےئگاؿںیمےسیسکےناہکہکامکلنبدشاہکںےہ؟یسکےناہکہکفہوتانمقفےہاہللافر
اسےکروسؽیلصاہللہیلعفملسےستبحمںیہنراتھکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکااسیہنوہکایکمتںیہندےتھکیہکاسےنالاہلاال
اہللاہکےہا فراسےساساک دصقمراضےئایہلےہ،ولوگںےناہکہکاہلل افراساک روسؽیہزایدہاجےتنںیہمہ ےناہکہکمہاس
اکرخانمنیقفیکرطػافراںیہنیکریخوخایہرکےتدےتھکیںیہآپےنرفامایہکاہللےنمنہجیکآگاسرپ جاؾرکدیسجےنال
اہل اال اہلل اخ اصً ولہج اہلل اہک۔ انب اہشب اک ایبؿ ےہ ہک رھپ ںیم ےن نیصح نب دمحم ااصنری ےس وج ینب اسمل ےک اکی رفد افر اؿ ےک

رسدارےھتومحمدیکدحثیےکقلعتموپاھچوتاںوہںےناسیکدصتقییک۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،ومحمدنبرعیبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رینپاکایبؿافردیمحےنایبؿایکہکںیمےناسنریضاہللہنعےسانسہکیبنیلصا...
ابب  :اھکےناکایبؿ
رینپاکایبؿافردیمحےنایبؿایکہکںیمےناسنریضاہللہنعےسانسہکیبنیلصاہللہیلع فملسےنہیفصےسزافػایک(وتدوعتفہمیلںیم)آپےنوجھکرںی،رینپافریھگ
 شیایکافررمعفنبایبرمعفاسنریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنیحایتررکاح یھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 369

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥طٌبہ ،ابوبرش ،سٌیس ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَص َِس ِت َخا ًَٟٔی ِلٔ َی
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِرشٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َ َب َّ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ؿ َٔبا ّبا َوأَٗ ٔ ّلا َو َٟب َ ّ٨ا ٓ َُو ٔؿ ٍَ َّ
ا٠ٟب َ َن َوأَک َ َ١
وؿ ٍِ َو َ ٔ
ُحا ّ٣ا  ٥َِ ٟیُ َ
اٟـ ُّب ًَل َی َ٣ائ َٔستٔطٔ ََِٓ ٠و ک َ َ
اَ َ ٪
اَلِ َٗ ٔ َم
ملسم نب اربامیہ ،ہبعش ،اوبرشب،دیعس ،انب ابعس ریض اہللہنع ےتہک ںیہ ریمی اخہل ےن یبن یلص اہللہیلع فملس ےک اپس وسامسر (وگہ)
رینپافردفدھاجیھب،انچہچنوسامسرآپیلصاہللہیلعفملسےکدخرتوخاؿرپراھکایگارگ جاؾوہاتوتہنراھکاجاتافریبنیلصاہللہیلعفملس
ےندفدھایپافررینپاھکای۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،ہبعش،اوبرشب،دیعس،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنقچرافروجاکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
دنقچرافروجاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 370

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍ ،يٌ٘وب بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل ً٨ہ

َف ُح ب ٔ َی ِؤ ٦
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ٨َّ ُٛ ٪ِ ٔ ِ ٢ا ََ ِ ٨َ ٟ
ٔ ٓ ١یطٔ َحبَّا ٕ
ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة کَاِ َ ٧ت َ٨َ ٟا ًَ ُح ْوز َتأ ِ ُخ ُذ أ ُ ُػو َِّ ٢
ت َٔ ٩ِ ٣طٌٔي ٍ ِٕٔذَا َػ َِّ ٠ي َ٨ا ز ُِرَ٧ا َصا
اٟشَ َٓ ِٙٔ ٠ت ِح ٌَُ ُ٠ط فٔی ٗ ٔ ِس ٕر ََ ٟضا َٓ َت ِح ٌَ ُ

ََّ ٔ ِ ١ل َب ٌِ َس ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َواہللٔ َ٣ا ٓ ٔیطٔ َط ِح ْ٥
ٓ َ َّ
َف ُح ب ٔ َی ِو ٔ ٦ا ِٟحُ ُٔ ٌَ ٤ة ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک َو َ٣ا ُ٨َّ ٛا َ َ ٧ت َِ َّسی َو ََل َن٘ٔی ُ
َُقبَ ِت ُط ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا َو ُ٨َّ ٛا َن ِ َ
َو ََل َو َز ْک

ییحی نبریکب،وقعیب نبدبعارلنمح،اوباحزؾ ،لہسنب دعس ریضاہللہنع ےتہک ںیہہک ںیمہ ہعمج ےکدؿ یکڑبیوخیشوہیت یھتاس
ےئل ہک اکی ڑبایھ یھت وج امہرے ےئل دنقچر یک ڑجںی ااھکڑ رک اکی اہڈنی ںیم ڈاؽ دیتی یھت افر اس ںیم دنچ داےن وج ےک یھب اکپیت
یھت ،بج مہامنزڑپھےتیل وتاسڑبایھ ےکاپساجےتفہ امہرےاسےنم(دنقچریکڑجںی یکپوہح ) شیرکدیتی ،ںیمہ ہعمج ےکدؿ
یکاسببسےستہبوخیشوہیتافرمہہعمجےکدعبیہاھکاناھکےتافرولیقہلرکےتافراساھکےنںیمہنوترچیبوہیتافرہنیہوکح 
افرانکچح وہیت۔
رافی  :ییحینبریکب،وقعیبنبدبعارلنمح،اوباحزؾ،لہسنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگتشوکاےلگداوتنںےسونچرکافردیچگیےساکنؽرکاھکےناکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ

وگتشوکاےلگداوتنںےسونچرکافردیچگیےساکنؽرکاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 371

راوی ً :بس اہلل بً ٩بساٟوہاب ،ح٤از ،ایوب٣ ،ح٤س ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢ت ٌَز ََّٚ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ِ
ض َٗا َ٢
وب َو ًَ ٔ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اػ ٕٔ ِ ً ٩ِ ًَ ٥
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠تّٔٔا ث ُ ََّ َٗ ٥اََ ٓ ٦ؼلَّی َوَ ٥َِ ٟی َت َو َّؿأ َو ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اَ ِ ٧تظَ َ ١أ ٨َّ ٟيی ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠رعّٗا ِٔ ٔ ٗ ٩٣س ٕر َٓأَک َ َ ١ث ُ َّ ٥ػلَّی و ٥َٟیَ َتو َّؿأ ِ
ُّ َ
ِ َ َ َ َِ ِ
َ َ ِ َ
دبعاہللنبدبعاولاہب،امحد،اویب،دمحم،انبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناکیاشےناکوگتش
داوتنںےسونچرکاھکایرھپڑھکےوہےئگافرامنزڑپیھنکیلفوضںیہنایک۔افراویبفاعمصوباہطسرکعہمرضحتانبابعسریض
اہللہنعاکوقؽلقنرکےتںیہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےناہڈنیےسڈہیاکنؽرکاھکح رھپامنزڑپیھافرفوضںیہنایک۔
رافی  :دبعاہللنبدبعاولاہب،امحد،اویب،دمحم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابزفاکوگتشڑھچارکاھکےناکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
ابزفاکوگتشڑھچارکاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 372

٣ثىیً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز٠ٓ ،یخ ،ابوحاز٣ ٦سنیً ،بساہلل ب ٩ابی ٗتازہ ،ابوٗتازہ رضی اہلل ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤سبٰ ٩

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا َُِٓ ٠ی ْح َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َحازٔ ٕ ٦ا َِ ٤َ ٟسن ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی

ِ ِج َ٨ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ََ َّٜ ٣ة َو َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ َ ٢

َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َحازِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة َّ
َیم ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أََّ٧طُ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت یَ ِو ّ٣ا َجاّ ٔ ٟشا َ ٍَ ٣رٔ َجا ٕ٩ِ ٣ٔ ٢
اٟشِّ ٔ ٠
یَ َّٜ ٣َ ٙة َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠از ْٔ ٢أَ َ٣ا َ٨َ ٣ا َوا ِِ َ٘ ٟو ُ٦
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َ٨ِ ٣ز ٔ ٕ ٢فٔی َ ٔ
أَ ِػ َح ٔ
ْط ٔ
و ٪وأََ٧ا َُيِ ٍُ َُ ٔ ِ ٣
ْصتُ ُط
ُٔ ِ ٣
و ٢أَ ِخ ٔؼ ُ
َح َُ َ ٣
ْصوا ح َّٔ ٤ارا َو ِح ٔظ ًّیا َوأََ٧ا َِ ٣ظ ُِ ْ
ٕ َن ٌِلٔی َٓ ٥َِ ٠یُ ِؤذُٔ٧ونٔی َُ ٟط َوأَ َح ُّبوا َِ ٟو أَنِّی أَ ِب َ ِ
َحَٓ ٕ ٦أ ِب َ ُ
َٓا َِ ٟتٔ َُّت َٓأَبِْصتُ ُط َٓ ُُ٘ ٤ت ِلٔ َی ا ََِ ٟف ٔ َ
اٟز ِ٣حَ َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟض َِ٧ ٥اؤُٟونٔی َّ
یت َّ
اٟز ِ٣حَ
َس ِج ُتطُ ث ُ ََّ ٥رِ ٔ ٛب ُت َو َن ٔش ُ
ِ
اٟش ِو َن َو ُّ
اٟش ِو َن َو ُّ
ض َٓأ ِ َ
َ
َِ

َ
ُقتُطُ ث ُ َّٔ ٥جئ ُِت بٔطٔ
َٓ َ٘اُٟوا ََل َواہللٔ َلَ نٌُٔيَ ُ٨
ک ًََِ ٠یطٔ بٔظَ ِی ٕئ َٓ َِـ ِٔب ُت َٓ َ٨زَ ُِ ٟت َٓأ َخ ِذتُ ُض َ٤ا ث ُ ََّ ٥رِ ٔ ٛب ُت َٓظَ َس ِز ُت ًَل َی ا ِٟحٔ َ٤ارٔ ٓ ٌََ َ ِ
ِ
َف ِح َ٨ا َو َخ َبأ ِ ُت ا ُِ ٌَ ٟـ َس َ٣عٔی َٓأ َ ِز َر ِ٨َ ٛا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َو َٗ ِس ََ ٣
ات ٓ ََو َٗ ٌُوا ٓ ٔیطٔ َیأکُُ٠وُ َ ٧ط ث ُ َُّ َّ ٧ِٔ ٥ض َِ ٥ط ُّٜوا فٔی أَکِٔ٠ض ٔ ِِٔ ٥یَّا ُظ َوص ُُِ ُ ٥
ُح ُْ َ ٦
َح َْٗ ٦ا َ٢
ک َٓ َ٘ا َُ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ٌَُٜ ٣َ ٢ط َط ِی ْئ َٓ َ٨ا َو ُِ ٟت ُط ا ُِ ٌَ ٟـ َس َٓأَکَََ ٠ضا َحًَّی َت ٌَ َّز َٗ َضا َوص َُو ُٔ ِ ٣
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ ِ٨َ ٟا ُظ ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ِٔ ٣ث َُ ٠ط
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َو َح َّسثَىٔی َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ

فلت
دمحمنب ٰینثم ،نامثؿ نب رمع ،ٹ  ،اوباحزؾ ودین ،دبعاہلل نب ایب اتقدہ ،اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک
اسھت یکرطػرفاہنوہےئ(دفرسیدنس)دبعازعلسینبدبعاہلل،دمحمنبرفعج،اوباحزؾ،دبعاہللنبایباتقدہ،یملا ےنفادلےس
ےتہکںیہ ہکںیم اکیدؿ یبن یلصاہللہیلعفملس ےکدنچ احصہب ےکاسھتاھٹیب اھت بجہک مہ یکرطػ اج رےہ ےھتافراکیزنمؽ
ںیم رہھٹے وہےئ ےھت امتؾ ولگ احتل ا جاؾ ںیم ےھت نکیل ںیم احتل ا جاؾ ںیم ںیہن اھت ،ولوگں ےن اکی وگررخ وک داھکی اس
فتق ںیم ا ےن وجےت ےک اٹےنکن ںیم رصمفػ اھت اؿولوگں ےن ےھجم ربخ ںیہندی نکیل اچےتہ ےھت ہک اکش! ںیم اےس دھکی اتیل ،ںیم
ےناگنہریھپیوتںیمےناسوکدھکیایلںیموھگڑےیکرطػایگاسرپزنیاسکرھپںیماسرپوساروہایگنکیلزینہافروکڑاانیلوھبؽ
ایگ،ںیمےنولوگںےساہکےھجموکڑاافرزینہدےدفںولوگںےنوجابدایہکںیہن،دخایکمسق!مہاہمتریھچکیھبوددںیہنرکںی
ےگ ،ےھجم ہصغ آ ایگ افر ںیم ےن وھگڑے ےس ارت رک دفونں زیچںی ےل ںیل رھپ ںیم وسار وہا افر اس رپ ہلمح رکےک اس وک امر ڈاال دعب
بج ہک فہ رمدہ وہاکچ اھت ےل رکآای ولگ اس ےک اھکےن ںیم وغشمؽ وہےئگ ،رھپ اؿ ولوگں وک احتل ا جاؾ ںیم اھکےن ےک قلعتم
کشوہااسےکدعبمہرفاہنوہےئافراکیاشہنںیمےناپھچرکرھکایلبجمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپسےچنہپوتمہےن
آپ ےس اس ےکقلعتموپاھچ،آپےنرفامایاہمترےاپس ھچکاساکناچوہایھبےہ ،ںیم ےن فہابزفآپوکدےدای اساک وگتش
آپ ےن داوتنں ےس ڑھچا رک اھکای احالہکن آپ ا جاؾ یک احتل ںیم ےھت ،دمحم نب رفعج افر زدی نب املس ےن وباہطس اطعء نب اسیر
اوباتقدہایسرطحدحثیایبؿیکےہ۔

فلت
رافی  :دمحمنبٰینثم،نامثؿنبرمع ،ٹ ،اوباحزؾودین،دبعاہللنبایباتقدہ،اوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رھچیےسوگتشاکےنٹاکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
رھچیےسوگتشاکےنٹاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 373

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،جٌَفب٤ً ٩زو ب ٩ا٣یہ اپ٨ے واٟس ً٤زوب ٩ا٣یہ

َف بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة أَ َّ ٪أَبَا ُظ ًَ َِ ٤زو بِ َ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَُ َّ ٧ط َرأَی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َج ٌِ َ ُ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِح َتزُّ َٔٛ ٩ِ ٣ت ٕٔٔ َطاة ٕ فٔی یَ ٔسظ ٔ َٓ ُسعٔ َی ِلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓأ َ َِ٘ ٟا َصا َو ِّ
اٟش ِّٜي َن َّأًٟی َی ِح َتزُّ ب ٔ َضا ث ُ ََّ َٗ ٥ا٦
َٓؼلَّی و ٥َٟیَ َتو َّؿأ ِ
َ َ ِ َ
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رفعجنبرمعفنباہیما ےنفادلرمعفنباہیمےتہکںیہہکاںوہںےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکداھکیہکرکبی
اک اکی اشہن آپ ےک اہھت ںیم اھت ےسج آپ رھچی ےس اکن اکن رک اھک رےہ ےھت رھپ امنز ےک ےئل اذاؿ یہک یئگ وت اس اشہن وک افر
رھچیوکسجےسوگتشاکنرےہےھتاکیرطػڈاؽدایافرڑھکےوہےئگرھپامنزڑپیھنکیلفوضںیہنایک۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رفعجنبرمعفنباہیما ےنفادلرمعفنباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنیھبکیسکاھکےنوکرباںیہناہک...

ابب  :اھکےناکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنیھبکیسکاھکےنوکرباںیہناہک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 374

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابوحاز ،٦حرضت ابوہزیزہ

اب أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٣َ ٢ا ًَ َ

َو َس َّ ٥َ ٠كَ ٌَا ّ٣ا َٗ ُّم ِ ٔ ِِ ٪
َک َصطُ َت َز َٛطُ
اط َت َضا ُظ أَک َ َُ ٠ط َوِ ٔ ِٔ َ ٪

دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،اشمع ،اوباحزؾ ،رضحت اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اھکےن یک یھبک رباح  ایبؿ ںیہن یک ارگ
رموغبوہاتوتاھکےتیلافرارگانوگاروہاتوتوھچڑدےتی۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اشمع،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجوکوھپےنکناکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
وجوکوھپےنکناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 375

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی ،٥ابوُشا ،٪ابوحاز٦

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َحازٔ ٕ ٦أََّ٧طُ َسأ َ ََ ٢س ِض َّل َص َِ ١رأَیِت ُِ ٥فٔی َز َ٣ا ٔ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ

وَّ ٪
اٟظٌٔي َ ٍ َٗا َََ ٢ل َو َل٨َّ ُٛ ٩ِٔ ٜا ُ ُٔ ٨ِ َ ٧د ُط
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا٨َّ ٟق ٔ َّی َٗا َََ ٢ل َٓ ُُِ٘ ٠ت ٓ ََض ِ٨ِ ُٛ ١ت َُِ ٥ت ُِ ٨دَ ُ٠
دیعسنبایبرممی،اوباسغؿ ،اوباحزؾےتہک ںیہہکاںوہںےنلہسریضاہللہنعےسوپاھچہکایکمتےنآرضحنتیلصاہللہیلعفملس
ےکزامہنںیمدیمہداھکیاھت۔اںوہںےناہکںیہن،رھپںیمےنوپاھچایکوجےکآےٹوکاھچےتنےھت،اںوہںےناہکںیہننکیلمہولگ
اےساھپکنایلرکےتےھت۔
رافی  :دیعسنبایبرممی،اوباسغؿ ،اوباحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرضحنتیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبریضاہللہنعایکاھکےتےھت...
ابب  :اھکےناکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبریضاہللہنعایکاھکےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 376

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪ح٤ازب ٩زیسً ،باض ،جزیزی ،ابوًث٤ا٧ ٪ہسی ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪اِ ٨َّ ٟضس ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َٗ ٢ش َ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ًَِ ٩بَّا ٕ
ض ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَب ٔی ًُ ِث ََ ٤
ت َٓأ َ ًِ َلانٔی َس ِب ٍَ َت ََ ٤زا ٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا بَي ِ َن أَ ِػ َحابٔطٔ َت ِّ ٤زا َٓأ َ ًِ َلی ک ُ َِّ ٔ ِ ١ن َشا َٕ ٪س ِب ٍَ َت ََ ٤زا ٕ
ت ِ ٔ ِح َساصَُ َّ٩حظَ َٔ ْة َٓ٥َِ ٠
َیٔ ٓ ٩ِ ُٜیضَٔ َّ٩ت َِ ٤ز ْة أَ ًِ َح َب ِلٔ َ َّی َٔ ٨ِ ٣ضا َط َّس ِت فٔی ََ ٣ـاغٔی
اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،ابعس،رجریی،اوبنامثؿدہنی،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناکیدؿاحصہب
ریض اہلل ہنع ںیم وجھکرںی میسقت ںیک ،رہ صخش وک است وجھکرںی دنںحناہچن ےھجم یھب است وجھکرںی دںی اؿ ںیم ےس اکی ایھچ ہن
یھتنکیلاؿوجھکرفںںیمےساسےسزایدہوکح وجھکرےھجمدنسپہنیھتاسےئلہکفہابچےنںیمتخسیھت(افردریکتریہ)

رافی  :اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،ابعس،رجریی،اوبنامثؿدہنی،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبریضاہللہنعایکاھکےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 377

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،وہب ب ٩جزیز ،طٌبہ ،اسٌ٤یٗ ،١یص ،سٌس رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢رأَیِ ُتىٔی َساب ٔ ٍَ
َس ِب ٌَ ٕة َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َ٨َ ٟا كَ ٌَ ْاََّ ٔ ِ ٦ل َو َر ُ ٚا ُِ ٟح ِب َٔ ٠ة أَ ِو ا َِ ٟح َب َٔ ٠ة َحًَّی َي َـ ٍَ أَ َح ُسَ٧ا َ٣ا َت َـ ٍُ َّ
اٟظاةُ ث ُ َّ٥

َّس ُت ِٔذّا َو َؿ ََّ ١س ٌٌِٔی
أَ ِػ َب َح ِت بَُ٨و أَ َس ٕس ُت ٌَزِّ ُرنٔی ًَل َی ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦خ ٔ ِ

دبعاہللنبدمحم،فبہنب رجری،ہبعش،اامسلیع،سیق ،دعس ریضاہللہنعےتہکںیہہک ںیم یبنیلصاہللہیلعفملسرپاامیؿالےنفاولں
ںیماسوتاںآد یاھت،امہرا اھکاندرتخیکویتپںےکوساھچکیھبہناھتاہیںکتہکمہ رکبویںیکرطحاینگنیمںرکےت ےھت،رھپاب
ونبادسںیمہاالسؾیکمیلعترکےتںیہارگںیماؿیکمیلعتاکاتحمجوہںوتریمیوکںیششرااگیئںںیئگافرںیماےٹںیمراہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،فبہنبرجری،ہبعش،الیعمس،سیق،دعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبریضاہللہنعایکاھکےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 378

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب ،ابوحاز٦

وب ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َس ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َٓ ُُِ٘ ٠ت َص ِ ١أَک َ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا٨َّ ٟق ٔ َّی َٓ َ٘ا ََ ٢س ِض ْ٣َ ١ا َرأَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا٨َّ ٟق ٔ َّی ٔ ٩ِ ٣ح ٔي َن ابِ َت ٌَ َث ُط اہللُ َحًَّی َٗ َب َـ ُط اہللُ
َٗ ١ا َ٣َ ٢ا َرأَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َص ِ ١کَاِ َ ٧ت َل ٥ِ ُٜفٔی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ ٣َ ٥َ ٠اخٔ ُ
وَّ ٪
اٟظٌٔي َ ٍ َُي ِ َ ٍ َ٨ِ ٣دُو َٕٗ ٢ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ِ َ ٧ل َحُ٨طُ
ٕ ُ٨ِ ٛت َُِ ٥تأِکَُ ُ٠
َو َس َّ٨ِ ٣ُ ٥َ ٠د َُّل ٔ ٩ِ ٣ح ٔي َن ابِ َت ٌَ َث ُط اہللُ َحًَّی َٗ َب َـ ُط اہللُ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َِ ٛی َ
َوُ ُٔ ٨ِ َ ٧د ُط ٓ ََی ٔلي ٍُ َ٣ا كَ َار َو َ٣ا بَق ٔ َی ثَ َّزیِ َ٨ا ُظ َٓأَک َ ِ٨َ ٠ا ُظ
ہبیتق نب دیعس ،وقعیب ،اوباحزؾ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن لہس نب دیعس ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ایکیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
دیمہ اھکای اھت ،لہس ےن ایبؿ ایک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک بج ےس اہلل اعت ی ےن آپ وک وعبمث ایک (دیمہ اھکےت
وہےئ)ںیہنداھکیاہیںکتہکاہللاعت یےنآپوکااھٹایل ،رھپںیمےنوپاھچایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکزامہنںیممتینلھچ
اامعتسؽرکےتےھت ،اںوہںےناہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنینلھچںیہندیھکیبجےسہکاہللاعت یےنآپوکوعبمثایک
اہیں کت ہک اہلل اعتٰیل ےن آپ وک ااھٹایل ،ںیم ےن وپاھچمت ولگ وج ریغب اھچےن وہےئ اامعتسؽ رکےت ےھت ،اںوہں ےن اہک مہ اس وک
سیپےتیلےھتافروھپکنامرےتےھتسجدقراساکاکلھچاڑانوہاتاڑاجاتافرسجدقرابیقراتہمہاسوکوگدنےتھافراھکےت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیب،اوباحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبریضاہللہنعایکاھکےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 379

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥روح بً ٩بازہ ،اب ٩ابی ذئب ،سٌیس ٘٣ب ٍی ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ

ِ
َ
اٟسَ ِ ٧یا َو٥َِ ٟ
ِ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
أَُ َّ ٧ط َ٣زَّ بٔ َ٘ ِوٕ ٦بَي ِ َن أَیِسٔیض ٔ َِ ٥طا ْة َِ ٣ؼَّ ٔ ٠ی ْة ٓ ََس ًَ ِو ُظ َٓأبَی أَ ِ ٪یَأک ُ ََ ١و َٗا ََ َ ٢
َي ِظ َب ٍِ ُٔ ٩ِ ٣خ ِبز ٔ َّ
اٟظٌٔي ٍ ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رفح نب ابعدہ ،انب ایب ذبئ ،دیعس ربقمی ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک فہ اکی امجتع ےک اپس ےس
سگرےاؿ ےکاپساکی ینھبوہح رکبی یھتاؿولوگں ےناؿ وکالبایاںوہں ےن اھکےن ےسااکنررکدای افر اہک ہک آرضحنت یلص
اہللہیلعفملسداینےسرشتفیےلےئگاساحؽںیمہکوجیکرفیٹیھبآوسدہوہرکںیہناھکح ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رفحنبابعدہ،انبایبذبئ،دیعسربقمی،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبریضاہللہنعایکاھکےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 380

راوی ً :بس اہلل ب ٩ابی اَلسوزٌ٣اذٌ٣ ،اذ ٛے واٟس یو٧صٗ ،تازہ وا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی اَلِ َ ِس َوز ٔ َح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٣َ ٢ا أَک َ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی
َّ
َّ
َف
اٟش َ ٔ
ُک َج ٕة َو ََل ُخبٔزَ َُ ٟط َُ ٣ز َّٗ ُِْ ٠ُٗ ٙت َ َ٘ ٔ ٟتا َز َة ًَ ََل ََ ٦یأِکَُ ُ٠
وَٗ ٪ا ًََ ٢ل َی ُّ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ل َی خ َٔوا َٕ ٪و ََل فٔی ُس ِ ُ
دبعاہللنبایباالوسداعمذ،اعمذےکفادلویسن،اتقدہفاسننبامکلریضاہللہنعےتہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنیھبکوھچیٹوھچیٹ
رتشطویںںیمافرہندخرت وخاؿرپافرہنیلتپیلتپرفایٹںاھکںیئ،ںیمےنوپاھچ،وترھپآپیلصاہللہیلعفملسسکزیچرپاھکےتےھت؟
اںوہںےناہکہکرفسےرپ۔
رافی  :دبعاہللنبایباالوسداعمذ،اعمذےکفادلویسن،اتقدہفاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبریضاہللہنعایکاھکےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 381

راوی ٗ :تيبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اَلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا َطب ٔ ٍَ آ َُ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ ٣ُ ٥َ ٠ذ َٗس َٔ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَأ ٦ا ِٟب ُ ِّ ٍ ثَ ََل َث ََ ٟیا ٕ ٢ت َٔبا ًّا َحًَّی ُٗب ٔ َف َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ہبیتق ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےک رھگفاولں ےن بج ےس ودہنی
آےئوہیگںاکاھکانآوسدہوہرکنیتدؿکتوتمارتںیہناھکایاہیںکتہکاہللاعت یےنآپوکااھٹایل۔
رافی  :ہبیتق،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نل ٹنننہ(ےٹپل)اکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
نل ٹنننہ(ےٹپل)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 382

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

َفٗ َََِّ ٔ ِ ٩ل أَصََِ ٠ضا َو َخ َّ
اػ َت َضا أَ ََ ٣ز ِت بٔب ُ ِ ٍ َٕ ٣ة ٔ٩ِ ٣
ک اَ ٨ِّ ٟشا ُئ ث ُ ََّ ٥ت َ َّ
أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت ِٔذَا ََ ٣
ات ا ِ٤َ ٟی ُِّت ٔ ٩ِ ٣أَصَِ ٔ ٠ضا َٓا ِج َت ََ ٔ ٟ ٍَ ٤ذَ ٔ ٟ
یس ٓ َُؼب َِّت اَّ ٟت ِ٠بٔي َُ ٨ة ًََِ ٠ی َضا ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت کَُ ٨ِ ٣ٔ ٩َِ ٠ضا َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َت ِ٠بٔي َٕ ٨ة ٓ َُلب ٔ َد ِت ث ُ َُّ ٥ػ ٍَ ٔ ٨ثَز ٔ ْ
یف َت ِذ َص ُب ب ٔ َب ٌِ ٔف ا ُِ ٟحزِ ٔ٪
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢اَّ ٟت ِ٠بٔي َُ ٨ة ُ٣حٔ َّْ ٤ة َ ُٔ ٔ ٟؤاز ٔا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ

ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انب اہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفملسیتہکںیہہکبجاؿاکوکح رہتش
دار رم اجات وت وعرںیت عمج وہںیت رھپ بس ا ےن رھگ یلچ اجںیت رگم اخص اخص افر رقبی یک وعرںیت رہ اجںیت افر نلنٹننہ انبےن اک مکح
دںیتی،فہاکپایاجاترھپرثدیانب رکنجلنٹننہاسرپڈاؽدایاجات ،رھپرفامںیتہکاےساھکؤاسےئلہکںیمےنآرضحنتیلصاہللہیلعفملس
وکرفامےتوہےئانسےہہکنلنٹننہرمضیےکدؽوکنیکستداتیےہافرمغوکدفررکاتےہ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رثدیاکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
رثدیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 383

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہ٤ً ،زوب٣ ٩زہ حبلی٣ ،زہ ہ٤سانی ،ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل ً٨ہ

وسی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ا َِ ٟح َ٤ل ٔ ِّی ًَ َِّ ٣ُ ٩ز َة ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

ا٪
اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣ٔ ١َ ٤َ َٛ ٢اِّ ٟز َجا َٔٛ ٢ثٔي ْ ٍ َوَ ٥َِ ٟی ٩ِ ٣ٔ ١ِ ٤ُ ِٜاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ ِ ٔ ََّل َِ ٣ز َی ُ ٥ب ٔ ُِ ٨ت ً َِٔ ٤ز َ
ئ ََِ ٔٛـ ٔ ١اٟثَّ ٍٔیسٔ ًَل َی َسائ ٔز ٔ َّ
اٟل ٌَأ ٦
ًَ ١ائٔظَ َة ًَل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َوآس َٔی ُة ا َِ ٣زأَةُ ٔ َِف ًَ ِو ََ ٪وٓ َِـ ُ
دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،رمعفنبرمہیلبح،رمہہاین،اوبومیسارعشیریضاہللہنعےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہک

رمدفں ںیم ےس وت تہب اکلم سگرے ںیہ نکیل وعروتں ںیم رممی تنب رمعاؿ افر آہیس (رفوعؿ یک ویبی) ےک العفہ وکح  اکلم ںیہن
وہح افراعہشئریضاہللاہنعیکتلیضفامتؾوعروتںرپایسییہےہےسیجرثدیوکامتؾاھکونںرپتلیضفےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،رمعفنبرمہیلبح،رمہہاین،اوبومیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
رثدیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 384

راوی ٤ً :زوبً ٩و ،٪خاٟس بً ٩بساہلل  ،ابوكوٟہ ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

١
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ك ُ َوا ََ ٟة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٓ ٢ـ ُ
ئ ََِ ٔٛـ ٔ ١اٟثَّ ٍٔی ٔس ًَل َی َسائ ٔز ٔ َّ
اٟل ٌَأ ٦
ًَائٔظَ َة ًَل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
رمعفنب وعؿ ،اخدلنب دبع اہلل ،اوب رہل ،اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اعہشئ ریض اہلل اہنع وک
دفرسیوعروتںرپایسییہتلیضفےہےسیجرثدیوکامتؾاھکونںرپتلیضفےہ۔
رافی  :رمعفنبوعؿ،اخدلنبدبعاہلل،اوب رہل،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
رثدیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 385

راوی ً :بس اہلل ب٨٣ ٩ي ٍ ،ابوحات ،٥اطہ ١ب ٩حات ،٥ابً ٩و ،٪ث٤ا٣ہ ب ٩ا٧ص ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ٨٣ُ ٩ي ٍ ٕ َس ٍَ ٔ٤أَبَا َحات ٕٔ ٥اَلِ َ ِط َض َ ١بِ ََ ٩حات َٕٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪ث ُ َ٤ا ََ ٣ة بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ
یس َٗا ََ ٢وأَٗ َِب ًََ ١ل َی ًَ َٔ٠٤طٔ
َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ُ ََُلُ َٟ ٕ ٦ط َخیَّا ٕن َٓ َ٘ َّس ََِ ِٟٔ ٦یطٔ َٗ ِؼ ٌَ ّة ٓ َٔیضا ثَز ٔ ْ

اٟسبَّا َئ َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَُِ ٠ت أَ َتت َ َّب ٌُطُ َٓأ َ َؿ ٌُ ُط بَي ِ َن َی َسیِطٔ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا زٔ ُِ ٟت َب ٌِ ُس
َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یتَت َ َّب ٍُ ُّ
اٟسبَّا َئ
أُح ُّٔب ُّ

دبعاہللنبرینم،اوباحمت،الہشنباحمت،انبوعؿ،امثہمنباسن،اسنریضاہللہنعےتہکںیہہکںیمیبنیلصاہللہیلعفملسےکاسھت
آپےکاکیالغؾےکاپساچنہپوجدرزیاھت،اسےنآپےکاسےنماکیایپہل شیایکسجںیمرثدییھترھپا ےناکؾںیمگلایگ،
رضحت اسن ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس دکف ڈوھڈن ڈوھڈن رک اکنےتل ےھت ںیم یھب دکف ڈوھڈن رک آپ
ےکاسےنمرےنھکاگلافراسےکدعبےسںیمیھبدکفدنسپرکےناگل۔
رافی  :دبعاہللنبرینم،اوباحمت،الہشنباحمت،انبوعؿ،امثہمنباسن،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینھبرکبیافرومڈنوھںافرکولہاکوگتشاھکےناکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
ینھبرکبیافرومڈنوھںافرکولہاکوگتشاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 386

راوی  :ہسبہ ب ٩خاٟس ،ہ٤ا ٦ب ٩یحٌی ٗ ،تازہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ص ُِسبَ ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا صَ َُّ ٤ا ٦بِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ٧أتِ ٔی أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َو َخبَّا ُز ُظ َٗائ َْٔٗ ٥ا َ٢

کُُ٠وا ٓ ََ٤ا أَ ًِ َ ٥ُ ٠أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َرُٔیّٔا َُ ٣ز َّٗ ّ٘ا َحًَّی َٔ ٟح َ ٙبٔاہللٔ َو ََل َرأَی َطا ّة َسّ ٔ٤یلا بٔ ٌَ ِئ٨طٔ َٗ ُّم
دہہبنباخدل،امہؾنبییحی،اتقدہریضاہللہنعےتہکںیہہکمہولگاسننبامکلریضاہللہنعےکاپسآےتےھت(اکیدؿںیمآای
وت داھکی ہک) ااکن ابفر یچ ڑھکا اھت اںوہں ےن اہک ہک اھکؤ اس ےئل ہک ںیم ںیہن اجاتن وہں ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یلتپ اپچیت دیھکی
وہاہیںکتہکاہللاعت یےساجےلمافرہنںیماتھجمسوہںہکآپےنینھبوہح رکبیاھکح وہ۔
رافی  :دہہبنباخدل،امہؾنبییحی،اتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
ینھبرکبیافرومڈنوھںافرکولہاکوگتشاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 387

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩اتً ،١بساہلل ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،جٌَفب٤ً ٩زوب ٩ا٣یہ ؿ٤زی

َف بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َّ
اٟـ ِ٤ز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َ
َِط َح ِّ
اٟش ِّٜي َن ٓ ََؼلَّی
َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِح َتزُّ َٔٛ ٩ِ ٣ت ٕٔٔ َطاة ٕ َٓأک َ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا َٓ ُسعٔ َی ِلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ َاَ َ ٓ ٦

وَ ٥َٟی َتو َّؿأ ِ
َ ِ َ

دمحمنباقملت،دبعاہلل،رمعم ،زرہی،رفعجنبرمعفنب اہیم رمضیےتہک ںیہہک ںیمےن روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوک رکبیاک اکی
اشہناکنرکاھکےتوہےئداھکیرھپامنزےئلیکاذاؿدییئگ،آپرھچیکنیھپرکڑھکےوہےئگرھپامنزڑپیھنکیلفوضںیہنایک۔
رافی  :دمحمنباقملت،دبعاہلل،رمعم،زرہی،رفعجنبرمعفنباہیمرمضی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےلگولگا ےنرھگفںافررفسںیمیسکمسقاکاھکانافروگتشفریغہذریخہرکےکرتھک...
ابب  :اھکےناکایبؿ
اےلگولگا ےنرھگفںافررفسںیمیسکمسقاکاھکانافروگتشفریغہذریخہرکےکرےتھکےھتافررضحتاعہشئریضاہللاہنعافراامسءریضاہللاہنعےنایبؿایکہکمہےن
یبنیلصاہللہیلعفملسافررضحتاوبرکبریضاہللہنعےکےئلاکیرفسہ(وتہشداؿ)انبایاھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 388

راوی  :خَلز ب ٩یحٌی ،سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤بً ٩ابص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َخ ََّل ُز بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ًَٔ ٩اب ٔ ٕص ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة أََ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
اض ٓ ٔیطٔ َٓأ َ َرا َز أَ ِ ٪یُ ِلٌ َٔ ٥ا َِِ ٟىٔ ُّی ا َِٔ٘ٔ ٟي َ ٍ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪تُ ِؤک َ َُ ُٟ ١ح ُو ٦اَلِ َ َؿاؤ ِّی ٓ َِو َ ٚثَ ََل ٕث َٗاَِ ٟت َ٣ا ٓ ٌََ َُ ٠ط ِ ٔ ََّل فٔی ًَاَ ٕ ٦جا ََ اُ ٨َّ ٟ
ِ
ُ
ِط َُِ ِٟٔ ٥ِ ٛیطٔ ٓ ََـ ٔح َِ ٜت َٗاَِ ٟت َ٣ا َطب ٔ ٍَ آ َُ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ
اؿ َ َّ
رش َة ٗٔی َ٣َ ١ا ِ
ُِکا ََ َٓ َ٨أکُُ ُ٠ط َب ٌِ َس َخ َِ ٤ص ًَ ِ َ
َوِ ٔ ِ٨َّ ٛ ٪ا َٟنَ ٍِ َٓ ٍُ ال ُ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠خ ِبز ٔبُزٓ ٕ َ٣أ ِ ُزو ٕ ٦ثَ ََلثَ َة أَیَّاَ ٕ ٦حًَّی َٔ ٟح َ ٙبٔاہللٔ َو َٗا َ ٢ابِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٩
ًَاب ٔ ٕص ب ٔ َض َذا
الخدنبییحی،ایفسؿ،دبعارلنمحنباعسبریضاہللہنعا ےنفادلےس،فہےتہکںیہہکںیمےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسوپاھچ
ایکیبنیلصاہللہیلعفملسےن رقابیناکوگتشنیتدؿےسزایدہاھکےنےسعنمرفامایےہ؟اںوہںےناتبایہکآپےناسےسرصػ
اساسؽ عنمرفامایسجاسؽولگوھبےک ےھتوتآپےن اچاہہکینغ ریقفوکالھکںیئ،مہ اسوکرھگرھکےتیل ےھتافراسوکدنپرہدؿ
ےک دعب اھکےت ےھت ،یسک ےن وپاھچ آپ وک ایکس رضفرت ویکں  شی آیت یھت ،فہ سنہ ڑپںی افر اہک ہک آؽ دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےن
یھبکاسنلےکاسھتوہیگںیکرفیٹنیتدؿکتوتمارت ریسوہرکںیہناھکح اہیںکتہکآپاہلل ےساجےلمافرانب ریثکےنایبؿ
ایکہکھجمےسایفسؿےنوباہطسدبعارلنمحنباعسباےسایبؿایک۔
رافی  :الخدنبییحی،ایفسؿ،دبعارلنمحنباعسبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
اےلگولگا ےنرھگفںافررفسںیمیسکمسقاکاھکانافروگتشفریغہذریخہرکےکرےتھکےھت افررضحتاعہشئریضاہللاہنعافراامسءریضاہللاہنعےنایبؿایکہکمہےن
یبنیلصاہللہیلعفملسافررضحتاوبرکبریضاہللہنعےکےئلاکیرفسہ(وتہشداؿ)انبایاھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 389

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩سٔیا٤ً ،٪زوً ،لاء ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

ی ًَل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ َ ٧تزَ َّوزُ ُ ُٟح َو ٦ا َِ ٟض ِس ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠لٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َتا َب ٌَ ُط َُ ٣ح َّْ ٤س ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َو َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ُُِٗ ٠ت َ ٌَ ٔ ٟلا ٕئ أَ َٗا ََ ٢حًَّی ٔجئِ َ٨ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
َٗا ََ ٢لَ
دبعاہللنبدمحمنبایفسؿ،رمعف،اطعء،اجربریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہمہیبنیلصاہللہیلعفملسےکزامہنںیمرقابیناکوگتش
ودہنیکتالےتےھت،دمحمےنوباہطسانبہینیعاسےکاتمعدحثیرفاتییکافرانبرججیےنایبؿایکہکںیمےناطعءےسوپاھچ
َ
جالْمَ ِدی َنشَ)اںوہںےناہکہکںیہن۔
ایکاںوہںےنہییھبایبؿایکہک( َخ ّتی ِ ٹ ْ َ
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبایفسؿ،رمعف،اطعء،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یحاکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
یحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٗ :تيبہ ،اس٤اًی ١ب ٩جٌَف٤ً ،زوب ٩ابی ً٤زو٣ ،ل٠ب بً ٩بساہلل ب ٩ح٨لب

 ١بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َِ ٣ول َی ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ح َِ ٨لبٕ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َْخ َد بٔی أَبُو
بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٔ ٥َ ٠لَبٔی كَ َِ ٠ح َة ا َِ ٟتِ ٔ٤ص ُ ََُل ّ٣ا ٔ٤َِ ٠ُٔ ٩ِ ٣اَ ٥ِ ُٜٔ٧ی ِد ُس ُ٣ىٔی ٓ َ َ

كَ َِ ٠ح َة یُ ِزز ٔ ُٓىٔی َو َرائ َ ُط َُٓ ٨ِ ُٜت أَ ِخ ُس َُ ٦ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ َّ٤َ ٠ا َ٧زَ َُ ٨ِ َُٜٓ ٢ت أَ ِس َُ ٌُ ٤ط یُِٜثٔ ٍُ أَ َِ ٪ي ُ٘و ََّ ٢
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟض َِّ ٥وا َِ ٟحزَ َٔ ٪وا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِل ََ ٜش َٔ ١وا ِٟبُ ِد َٔ ١وا ُِ ٟحب ِ ٔن َو َؿ ََّ ٍٔ ٠
اٟسیِ َٔ ٩وَََُ ٠بةٔ اِّ ٟز َجا ٔ ٥َِ ٠َٓ ٢أَ َز ِ ٢أَ ِخ ُس ُُ ٣ط َحًَّی
أًَُوذُ ب ٔ َ
ئ ث ُ َّ ٥یُزِز ٔ ُٓ َضا َو َرائ َ ُط
أَٗ َِب ِ٨َ ٠ا َٔ ٩ِ ٣خ ِیب َ َ ٍ َوأَٗ َِب َ ١بٔ َؼ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ حٌُ َ ٕ ٓی َٗ ِس َح َازصَا َُٓ ٨ِ ُٜت أَ َرا ُظ یُ َحوِّی ََ ٟضا َو َرائ َ ُط بٔ ٌَ َبائ َ ٕة أَ ِو بَٔٔ ٜشا ٕ
ک ب ٔ َ٨ائ َ ُط ب ٔ َضا ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ََ ١حًَّی ِٔذَا بَ َسا
َحًَّی ِٔذَا ُ٨َّ ٛا بٔاٟؼَّ ِض َبا ٔ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ئ َػ ََ ٍَ ٨ح ِی ّشا فٔی َ ٔ ٧ل ٍٕ ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َ٠ىٔی ٓ ََس ًَ ِو ُت رٔ َج ّاَل َٓأَکَُ٠وا َوک َ َ
َ َٖ ًَل َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٗا ََّ ٢
ُح ُ٣َ ٦ا بَي ِ َن َج َبَِ ٠ی َضا ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا َُح ََّ ٦بٔطٔ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أ ُ َ ِّ
َُ ٟط أُحُ ْس َٗا ََ ٢ص َذا َج َب ْ ١یُ ٔحب ُّ َ٨ا َؤ ُ ٧ح ُّب ُط َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِ َ
ِٔبِ َزاصٔی َُ َّٜ ٣َ ٥ة َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َُ ٟض ِ ٥فٔی ُِّ ٣سص َِٔ ٥و َػاً ٔض ٔ ِ٥
ہبیتق،اامسلیعنب رفعج ،رمعفنبایب رمعف،بلطم نبدبعاہللنبخیؼ ٹتےک آزاد رکدہ الغؾےتہک ںیہ ہک ںیمےن اسن نبامکلریض
اہلل ہنع وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوبہحلط ریض اہلل ہنع ےس رفامای ا ےن وچبں ںیم ےس اکی ہچب ال وج ریمی
دختمرکےانچہچناوبہحلطےھجما ےنےھچیپاھٹبرکےلےلچ،ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمرکےناگل،بجیھبارتےتوت
ںیمآپوکداعرکےتوہےئاتنسہکاےاہلل!مغ،رجن،زجع،یتسس،لخبافرزبد یافردشترقضافرولوگںےکہبلغےسںیمریتی
انپہاچاتہوہں،ںیم آپیکرباربدختمرکاتراہاہیںکتہکمہ ربیخےسآےئافرآپ ہیفصتنبییحوکےلرکآےئںیہنج آپ
ےن ا ےن فاےطس بختنم رکایل اھت ںیم ےن داھکی ہک آپ ا ےن ےھچیپ اؿ ےک ےئل اچدر فریغہ اتؿ رےہ ےھت ،رھپ اوکن ا ےن ےھچیپ اھٹب ایل اھت
اہیںکتہکبجمہابہصںیمےچنہپآپیلصاہللہیلعفملسےنیحایتررکارکاکیرچ یدخرتوخاؿرپراھکرھپےھجمولوگںوکالبےن
ےک ےئل اجیھبانچہچن ںیم ےن ولوگں وک البای ،ولگ آےئ افر اھکای افر ہی رضحت ہیفص ریض اہلل اہنع ےس زافػ ےک فتق اک فاہعق ےہ،
رھپےلچاہیںکتہکبجادحاہپڑرظنآےناگلوترف امایہیفہاہپڑےہوجمہےستبحمرکاتےہافرمہاسےستبحم رکےتںیہ،بج
ودہنی ےک رقبی ےچنہپ وت رفامای ای اہلل! ںیم دفونں اہپڑفں ےک درایمؿ یک زنیم وک  جاؾ رقار داتی وہں سج رطح رضحت اربامیہ ہیلع
امالسؾےن وک جاؾرقاردایاھت،ایاہلل!ودہنیفاولںےکودافراصعںیمربتکاطعرفام۔
رافی  :ہبیتق،اامسلیعنبرفعج،رمعفنبایبرمعف،بلطمنبدبعاہللنبخیؼتٹج

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

ابب  :اھکےناکایبؿ
یحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 391

ٟیلی
راوی  :ابونٌی ،٥سیٕ ب ٩ابی س٠امی٣ ،٪حاہسً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٰ

ٕ بِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣حاص ّٔسا َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی أَُ َّ ٧ض ِ ٥کَاُ ٧وا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا َس ِی ُ
ً ٔ َِ ٨س حُ َذ ِي َٔ َة َٓا ِس َت ِش َقی ٓ ََش َ٘ا ُظ َُ ٣حوس ٌّٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َو َؿ ٍَ ا َِ َ٘ ٟس َح فٔی َی ٔسظ ٔ َر َ٣ا ُظ بٔطٔ َو َٗا ََِ ٟ ٢و ََل أَنِّی َ َ ٧ض ِي ُت ُط َُي ِ َ ٍ َ٣زَّة ٕ َو ََل َ٣زَّ َتي ِ ٔن َٛأََّ٧طُ
رشبُوا فٔی آَ ٔ ٧یةٔ
َح َیز َوَلَ ِّ
َي ُ٘و ُ ٥َِ ٟ ٢أَٓ ٌَِ َِ ١ص َذا َو َل ٜٔىِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢لَ َتَِ ٠ب ُشوا ا ِٔ َ ٟ
اٟس َیبا َد َو ََل َت ِ َ
َّ
ِة ٔ
اٟذ َص ٔب َوا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو ََل َتأِکُُ٠وا فٔی ٔػ َحآ َٔضا َٓإَٔ َّ ٧ضا َُ ٟض ِ ٥فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا ول ٥ٜفٔی ِاْل ٔ َ
اوبمیعن ،فیس نب ایب امیلسؿ ،اجمدہ ،دبعارلنمح نب ایب  ٰیلی ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ یذ ہف ریض اہلل ہنع ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک
اںوہںےناپیناماگن،اکیوجمیساؿےکاپساپینےلرکآای،بجایپہلاؿےکاہوھتںںیمراھکوتاںوہںےناسوککنیھپدایافراہکہک
ارگ ںیم اس وک اکی ای دف رمہبت عنم رک اکچ وہات وت ااسی ہن رکات (ایپہل وک ہن  )اتکنی) ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک
رمشیافردةیجہنونہپافرہنوساناچدنیےکربنتںیماپینویپافرہناؿیکراکویبںںیماھکؤاسےئلہکہیداینںیمافکراکاسامؿےہافر
امہرےےئلآرختںیمےہ۔
رافی  :اوبمیعن،فیسنبایبامیلسؿ،اجمدہ،دبعارلنمحنبایب ٰیلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےناکذرک...

ابب  :اھکےناکایبؿ
اھکےناکذرک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 392

راوی ٗ :تيبہ ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ ،ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل ً٨ہ

وسی اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ َّٔ ٩ٔ ٣أ ٟذی ََل َي ِ ُ
 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ َّٔ ٩ٔ ٣أ ٟذی َي ِ ُ
آ٪
آَ ٤َ َٛ ٪ث ٔ ١اَلِ ُ ِتزُ َّج ٔة رٔی ُح َضا كَی ِّْب َوكَ ٌِ َُ ٤ضا كَی ِّْب َو ََ ٣ث ُ
ََ ٣ث ُ
ُق َ
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
َ
 ١ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َّٔٔ ٙأ ٟذی َي ِ ُ
 ١اَّ ٟزیِ َحاَ٧ةٔ رٔی ُح َضا كَی ِّْب َوكَ ٌِ َُ ٤ضا ٌُّ ٣ز
آَ ٣َ ٪ث ُ
ََ ٤َ ٛث ٔ ١اَّ ٟت َِ ٤زة ٔ ََل رٔیحَ ََ ٟضا َوكَ ٌِ َُ ٤ضا حُِْ ٠و َو ََ ٣ث ُ
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
 ١ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َّٔٔ ٙأ ٟذی ََل َي ِ ُ
ٔیح َوكَ ٌِ َُ ٤ضا ٌُّ ٣ز
آَ ٤َ َٛ ٪ث ٔ ١ا َِ ٟح ِ٨وَ َٔ ٠ة َِ ٟی َص ََ ٟضا ر ْ
َو ََ ٣ث ُ
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
ہبیتق ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،اسن ریض اہلل ہنع ،اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رقآؿ
ڑپےنھفاےلومنمیکاثمؽانر یگیکیسےہہکسجیکوبیھبایھچےہافرجاہیھبااھچےہافررقآؿہنڑپےنھفاےلہکاثمؽوجھکر
یکیسےہہکفہیھٹیموہیت ےہنکیلاسںیموخوبش ںیہنوہیتافررقآؿڑپےنھفاےلانمقفیکاثمؽراحیہنوھپؽیک یسےہہکاس
یکوبایھچنکیلجاہڑکفا،افررقآؿہنڑپےنھفاےلانمقفیکاثمؽادنرانئلھپیکیسےہہکوبیھبایھچںیہنافرجاہیھبڑکفا۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،اتقدہ،اسنریضاہللہنع،اوبومیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
اھکےناکذرک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 393

راوی ٣ :شسز ،خاٟسً ،بساہلل بً ٩بساٟزح ،٩٤ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

١
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٓ ٢ـ ُ
ئ ََِ ٔٛـ ٔ ١اٟثَّ ٍٔی ٔس ًَل َی َسائ ٔز ٔ َّ
اٟل ٌَأ ٦
ًَائٔظَ َة ًَل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
دسمد،اخدل،دبعاہللنبدبعارلنمح،اسنریضاہللہنعےتہکںیہہک یبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاعہشئیکتلیضفامتؾوعروتں
رپاسرطحےہ،سجرطحرثدیوکدرگیاھکونںرپ۔
رافی  :دسمد،اخدل،دبعاہللنبدبعارلنمح،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
اھکےناکذرک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 394

راوی  :ابونٌی٣ ،٥اٟک ،سیم ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

یم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
َف ٗ ٔ ِل ٌَ ْة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ
اٟش َ ُ

اب یَ ِ ٍُ ٨َ ٤أَ َح َس ُِ َ ٧ ٥ِ ٛو َُ ٣ط َوكَ ٌَا َ٣طُ َٓإٔذَا َٗ َضی ِ َ ٧ض ََ ٤تطُ َٔ ٩ِ ٣و ِجضٔطٔ َٓ ُِ ٠ی ٌَ ِّح ِِ ١لٔ َی أَصِٔ٠طٔ
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟذ ٔ

اوبمیعن ،امکل ،یمس ،اوباصحل ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رفس ذعاب اک اکی ڑکٹا ےہ ہک
ںیہمت اھکےن افر ےنیپ ےس رفک داتی ےہ ،اس ےئل بج اینپ ذایت رضفرت وپری وہاجےئ وت دلج ا ےن رھگ فاولں یک رطػ ولن
آےئ۔
رافی  :اوبمیعن،امکل،یمس،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتاکریاکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
رتاکریاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 395

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،اس٤اًی ١ب ٩جٌَف ،ربیٌہٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س

ا ٪فٔی بَز ٔ َیز َة ثَ ََل ُث
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
یٌ َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ َِ ٩رب ٔ َ

ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َک ِت ذََ ٔ ٟ
ُسن َ ٕن أَ َرا َز ِت ًَائٔظَ ُة أَ َِ ٪ت ِظتَ ٍ ٔ َی َضا َٓت ٌُِت ٔ َ٘ َضا َٓ َ٘ا َ ٢أَصَِ ُ٠ضا َو َ٨َ ٟا ا َِ ٟو ََل ُئ ٓ ََذ َ َ
ُق َت ِح َت َز ِو ٔج َضا أَ ِو ُتَٔارٔ َٗ ُط َو َز َخ َ١
َكِت ٔیطٔ َُ ٟض َِٓ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟو ََل ُئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت ََٗ ٙا ََ ٢وأ ُ ًِت ٔ َ٘ ِت َٓ ُدي ِّ َ ٍ ِت فٔی أَ َِ ٪ت ٔ َّ
َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و ٔطئِتٔ َ َ
ئ َٓأت ُ َٔی ب ٔ ُد ِبز ٕ َوأ ُ ِز ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦أ ُ ِزٔ ٦
ور ٓ ََس ًَا بٔا َِ َِ ٟسا ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ّ٣ا بَ ِی َت ًَائٔظَ َة َو ًَل َی ا٨َّ ٟارٔ ب ُ ِز َْ ٣ة َت ُٔ ُ
ا ِٟب َ ِیتٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ٥َِ ٟأَ َر َِ ٟح ّ٤ا َٗاُٟوا بَل َی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َِ ٟح ُْ ٥ت ُؼ ِّس َ ٚبٔطٔ ًَل َی بَز ٔ َیز َة َٓأَص َِس ِت ُط َ٨َ ٟا َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو َػ َس َٗ ْة ًََِ ٠ی َضا

َو َص ٔسیَّ ْة َ٨َ ٟا
ہبیتق نب دیعس ،اامسلیع نب رفعج ،ر ہعی ،اقمس نب دمحم ےتہک ںیہہک ربریہیک دحثی ےس نیت ابںیت ولعمؾ وہںیئ ،رضحت اعہشئ ریض
اہللاہنعےناچاہہکربریہوکرخدیرکآزادرکںی،ا ؿےکاموکلںےناہکہکفالءاکقحںیمہاحلصوہاگ،اںوہںےنہیامرجاآپیلصاہلل
ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای ہک ارگ وت رخدیان اچیتہ ےہ وت اںیہن ہی رشط رکےن دے ،وکح  ابت ںیہن ،اس ےئل ہک فالء اک
قحتسموتفیہےہ،وجآزادرکے،انچہچنربریہرخدیرکآزاد رکدییئگافراںیہنا ےنوشرہےکابرےںیماایتخردایایگہکایوتاسےک
اسھت رےہ ای دحیلعہ وہاجےئ افر اکیدؿآپ یلص اہللہیلع فملس رضحت اعہشئ ےکرھگ رشتفیالےئ افراسفتق اہڈنی وچےہلرپ
وجش امرریہیھت،آپ یلص اہللہیلعفملسےناھکےنےک ےئلھچک اماگنوتآپ ےکاپس رفیٹافررھگ یکیکپوہح رتاکریالح  یئگ،آپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفامای ایک ںیموگتشںیہندھکیراہوہں،وجابدایایگاہں ایروسؽاہلل! فہوگتش ےہوج ربریہوکدصہق ںیم الم
اھت ،اںوہں ےن ںیمہ دہہی ےک  رر رپ اجیھب ےہ ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای فہ اس ےک ےئل دصہق ےہ ،نکیل امہرے ےئل دہہی
ےہ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،اامسلیعنبرفعج،ر ہعی،اقمسنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
رتاکریاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 396

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨للی ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ا٪
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ٔح ُّب ا َِ ٟحَِ ٠وا َئ َوا َِ ٌَ ٟش َ١
ااحسؼ نب اربامیہ یلطنح ،اوبااسہم ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یھٹیم زیچ افر
دہشتہبدنسپرکےتےھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلطنح،اوبااسہم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
رتاکریاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 397

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩طيبہ ،اب ٩ابی أٟسیک ،اب ٩ابی ذئب ٘٣ب ٍی ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩ط ِي َب َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ُٔ ٟسیِ ٔک ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِٟزَ ُ٦
َح َیز َو ََل َی ِد ُس ُ٣ىٔی ُٓ ََل َْ ٪و ََل ُٓ ََلُ َ ٧ة َوأ ُ ِٔ ٟؼ ُٙ
 ١ا َِ ٟدٔ٤ي َ ٍ َو ََل أَ َِ ٟب ُص ا ِٔ َ ٟ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٔ ٟ ٥َ ٠ظ َب ٍٔ بَ ِلىٔی ح ٔي َن َلَ آک ُ ُ

َف بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ
بَ ِلىٔی بٔا َِ ٟح ِؼ َبا ٔ
ئ َوأَ ِس َت ِ ٔ
ُق ُئ اَّ ٟز ُج َِ ١اْلیَ َة َوه ٔ َی َ٣عٔی ک َ ِی یَ َِ ٔ ٠َ٘ ٨ب بٔی َٓ ُی ِلٌ َٔ٤ىٔی َو َخيِ ٍُ ا٨َّ ٟا ٔ
ض َ ٤َِ ٠ٟٔشأٛي ٔن َج ٌِ َ ُ
ْخ ُد ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا ا َِ ٌَُّٜ ٟة َِ ٟی َص ٓ َٔیضا َط ِی ْئ َٓ َِ ٨ظ َت٘ َُّضا َٓ َ٣َ ُٙ ٌَِ ٠٨ا ٓ َٔیضا
اُ َٟ ٪ی ِ ٔ
ا ٪فٔی بَ ِيتٔطٔ َحًَّی ِ ٔ ِ ٪ک َ َ
َی ُِ ٔ ٠َ٘ ٨ب ب ٔ َ٨ا َٓ ُی ِلٌ ُٔ٨َ ٤ا َ٣ا ک َ َ

دبع ارلنمح نب ہبیش ،انب ایب ادفلکی ،انب ایب ذبئ ربقمی ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ہشیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس یک دختم ںیم راہ رکات اھت ،بج ہک ےھجم اھکےن وک رفیٹ افر ےننہپ وک  جری ںیہن اتلم اھت افر ہن وکح  ولڈنی افر الغؾ مہ ولوگں یک
دختمےکےئل اھتافرںیما ےنٹیپ ہرھتپابدنےھراتھکاھتافراحالہکنںیماجاتنوہاتنکیلولوگںےسںیمآتی ڑپےنھوکاتہکاتہک
فہ ےھجم رھگ ےل اجںیئ افر اھکان الھکںیئ افر ونیکسمں ےک ےئل بس ےس اےھچ آد ی رفعج نب ایب اط بل ےھت ہک ںیمہ ا ےن اسھت ےل
اجےتافرالھکےتوجھچکا ؿےکرھگںیموموجدوہات،اہیںکتہکضعبدہعفاخ یڑمچےاکربنتیہےلآےتافرںیماےساھپڑرکوج
ھچکاسںیموہاتاےساچناتیل۔
رافی  :دبعارلنمحنبہبیش،انبایبادفلکی،انبایبذبئربقمی،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
رتاکریاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 398

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،ازہز ب ٩سٌس ،ابً ٩و ،٪ث٤ا٣ہ ب ٩ا٧ص ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا أَ ِز َصزُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪ث ُ َ٤ا ََ ٣ة بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ئ َٓ َح ٌَ ََ ١یأِکُُ ُ٠ط َٓ ٥َِ ٠أَ َز ِ ٢أُح ُّٔب ُط ُُ ٨ِ ٣ذ َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأِکُُ ُ٠ط
َو َس َّ ٥َ ٠أَتَی َِ ٣ولّی َُ ٟط َخیَّاكّا َٓأت ُ َٔی ب ٔ ُسبَّا ٕ
رمعفنب یلع ،ازرہ نب دعس ،انب وعؿ ،امثہم نب اسن ،اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ا ےن اکی درزی

الغؾےکاہیںرشتفیےلےئگ،فہدکفےلرکآایوتآپیلصاہللہیلعفملساسوکاھکےنگلےئگ،سجدؿںیمےنروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملسوکدکفاھکےتوہےئداھکیایسدؿےسںیمیھبدکفدنسپرکےناگل۔
رافی  :رمعفنبیلع،ازرہنبدعس،انبوعؿ،امثہمنباسن،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
رتاکریاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 399

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابووائ ،١ابو٣شٌوز انؼاری رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ٣ٔ ٪اَلِ َ ِن َؼارٔ
ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕاَلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ

َّاَ٘ َٓ ٦ا َِ ٢اػ َ ٍِ ٨لٔی كَ ٌَا ّ٣ا أَ ِزًُو َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َٔ ٣ص
َر ُج ُْ ١ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَبُو ُط ٌَ ِیبٕ َوک َ َ
اُ َٟ ٪ط ُ ََُل َْٟ ٦ح ْ
ک
َخ َِ ٤ش ٕة َٓ َس ًَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َٔ ٣ص َخ َِ ٤ش ٕة َٓت َب ٔ ٌَ ُض َِ ٥ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َّ ٧ِٔ ٥َ ٠
َز ًَ ِو َت َ٨ا َخا َٔ ٣ص َخ َِ ٤ش ٕة َوصَ َذا َر ُج ِْ َٗ ١س َتب ٔ ٌَ َ٨ا َٓإ ٔ ِٔ ٪طئ َِت أَذَٔ ِ ٧ت َُ ٟط َوِ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َت َز َِ ٛت ُط َٗا َ ٢بَ ِ ١أَذُٔ ِ ٧ت َُ ٟط

دمحم نب وی ف ،ایفسؿ ،اشمع ،اوبفالئ ،اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی ااصنری صخش ےک اپس اوببیعش ان ی
وگتش ےنچیب فاال الغؾ اھت ،اںوہں ےن ا ےن الغؾ ےس اہک ہک اھکان ایتر رکف ،ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس تیمس اپچن آدویمں یک
دوعترکفںاگ،انچہچناںوہںےنیبنیلصاہللہیلعفملستیمساپچنآدویمںوکالبای،اکیافرآد ییھبآپےکاسھتوہایل،وتآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایمتےنمہاپچنآدویمںوکالبایےہ،ہیآد یریمےاسھتآایگےہ،ارگمتاچوہوتاےسیھبااجزتدےدف
افرارگاہمتریوخاشہہنوہوتاےسفا ساجےندف،اںوہںےناہکاےسیھبااجزتےہ،دمحمنبوی فےناہکںیمےندمحمنباامسلیع
وکایبؿرکےتوہےئانسہکبجدنچولگدخرتوخاؿرپےھٹیبوہےئوہںوتاجزئںیہنہکاکیدخرتوخاؿفادیلفرسےدخرتوخاؿرپ
ےھٹیبوہےئولوگںوکدںی،نکیلاکییہدخرتوخاؿرپےھٹیبوہےئولوگںوکآ سںیماکیدفرسےوکدےنیایہندےنیاکاایتخرےہ۔

رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،اشمع،اوبفالئ،اوبوعسمدااصنریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجیسکوکاھکےنیکدوعتدےافروخدیسکاکؾںیموغشمؽوہاجےئ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجیسکوکاھکےنیکدوعتدےافروخدیسکاکؾںیموغشمؽوہاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 400

راوی ً :بس اہلل ب٨٣ ٩ي ٍ ،نرض ابً ٩و ،٪ث٤ا٣ہ بً ٩بساہلل ب ٩ا٧ص ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

رض أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ث ُ َ٤ا َُ ٣ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ٨٣ُ ٩ي ٍ ٕ َس ٍَ ٔ٤اَ ِ ٨َّ ٟ

ًَ ُِ ٨ط َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ُ ََُل ّ٣ا أَ ِ٣شٔی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ُ ََُلٕ ٦
اٟسبَّا َئ َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا
َُ ٟط َخیَّا ٕن َٓأ َ َتا ُظ بٔ َ٘ ِؼ ٌَ ٕة ٓ َٔیضا كَ ٌَ ْاَ ٦و ًََِ ٠یطٔ زُبَّائْ َٓ َح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَتَت َ َّب ٍُ ُّ
اٟسبَّا َئ َب ٌِ َس َ٣ا َرأَیِ ُت
َرأَیِ ُت ذََ ٔ ٟ
ک َج ٌَُِ ٠ت أَ ِج َُ ٌُ ٤ط بَي ِ َن َی َسیِطٔ َٗا ََٓ ٢أَٗ َِب َ ١ا ََِ ُِ ٟل ًَُ ٦ل َی ًَ َٔ٠٤طٔ َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص ََل أَ َزا ُ ٢أُح ُّٔب ُّ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َ٣َ ٍَ ٨ا َػ ٍََ ٨

دبعاہللنبرینم،رضنانبوعؿ،امثہمنبدبعاہللنباسن،اسنریضاہللہنعےتہکںیہہکںیممکینسںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےکاسھتالچاجراہاھتہکآپا ےناکیدرزیالغؾےکرھگںیمدالخوہےئوتاسےناکیایپہل شیایک،سجںیمھچکاھکےنیکزیچ
یھتافراسںیمدکفاھت،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسدکفڈوھڈنھرکاکنؽرےہےھت،بجںیمےنداھکیوتںیمےنآپےکاسےنم
دکف عمجرکانرشفع ایکافر فہ الغؾا ےناکؾ ںیموغشمؽوہایگ ،رضحتاسنریضاہللہنعاکایبؿےہہک بجںیم ےنروسؽ اہللیلص
اہللہیلعفملسوکاسرطحرکےتداھکیایسدؿےسںیمدکفوکدنسپرکےناگل۔
رافی  :دبعاہللنبرینم،رضنانبوعؿ،امثہمنبدبعاہللنباسن،اسنریضاہللہنع

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

ابب  :اھکےناکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجیسکوکاھکےنیکدوعتدےافروخدیسکاکؾںیموغشمؽوہاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 401

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪خیَّاكّا َز ًَا
َُق َب ُخ ِبزَ َطٌٔي ٍ ٕ َو ََ ٣زّٗا ٓ ٔیطٔ زُبَّا ْئ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ل ٌَاَ ٕ ٦ػ َُ ٌَ ٨ط ٓ ََذصَ ِب ُت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ َ ٓ ٥َ ٠

اٟسبَّا َئ َب ٌِ َس یَ ِو ٔ٣ئ ٔ ٕذ
َو َٗس ْ
اٟسبَّا َئ َٔ ٩ِ ٣ح َوال َِی ا ِِ َ٘ ٟؼ ٌَةٔ َٓ ٥َِ ٠أَ َز ِ ٢أُح ُّٔب ُّ
ٔیس َرأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَتَت َ َّب ٍُ ُّ

دبعاہللنبہملسم ،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکلریضاہللہنعےتہکںیہہکاکیدرزیےنیبنیلصاہللہیلعفملس
یک اھکےن یکدوعت یک ،وج اس ےن آپ ےک ےئل اکپای اھت ،ںیم یھب یبن یلص اہللہیلع فملس ےکاسھت ایگ ،اس ےن وجیک رفیٹ افر وشرہب
 شیایک،سج ںیمدکفافر وساھکوہاوگتش اھت ،ںیمےنآپ یلصاہللہیلعفملسوکداھکیہکایپہل ےکاچرفںرطػ ےسدکفڈوھڈنھ
ڈوھڈنھرکاکنؽرےہےھت،اسدؿےکدعبےسںیمیھبدکفوکدنسپرکےناگل۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےھکوہےئوگتشاکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
وسےھکوہےئوگتشاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 402

راوی  :ابونٌی٣ ،٥اٟک ب ٩ا٧ص ،اسحا ٚبً ٩بساہلل  ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
اٟسبَّا َئ یَأِکَُ ُ٠ط
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔی ب ٔ ََ ٤ز َٗ ٕة ٓ َٔیضا زُبَّائْ َو َٗ ٔس ْ
َفأَیِ ُت ُط یَتَت َ َّب ٍُ ُّ
یس َ َ
اوبمیعن،امکلنباسن،ااحسؼنبدبعاہلل،اسنریضاہللہنعےتہکںیہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکداھکیہکآپےکاپسوشراب
الایایگ،سجںیمدکفافروساھکوہاوگتشاھت،ںیمےنداھکیہکآپدکفالتشرکےکاکنؽرےہےھتافراھکرےہےھت۔
رافی  :اوبمیعن،امکلنباسن،ااحسؼنبدبعاہلل،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
وسےھکوہےئوگتشاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 403

راوی ٗ :بیؼہ ،سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤بً ٩ابصً ،ابصً ،ائظہ رضی اہلل ً٨ہا

یؼ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ًَٔ ٩اب ٔ ٕص ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا ٓ ٌََ َُ ٠ط ِ ٔ ََّل فٔی ًَإ ٦
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ

ُ
َجا ََ اَ َ ُ ٨َّ ٟ
رش َة َو َ٣ا َطب ٔ ٍَ آ َُ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُِکا ََ َب ٌِ َس َخ َِ ٤ص ًَ ِ َ
اض أ َرا َز أ ِ ٪یُ ِلٌ َٔ ٥ا َِِ ٟىٔ ُّی ا َِٔ٘ٔ ٟي َ ٍ َوِ ٔ ِ٨َّ ٛ ٪ا َٟن َ ِ ٍ َٓ ٍُ ال ُ َ
َو َس َُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠خ ِبز ٔبُزٓ ٕ َ٣أِزُوٕ ٦ث َ ََلثّا
ہصیبق ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب اعسب ،اعسب ،اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک آپ ےن رقابین اک وگتش نیت دؿ ےس زایدہ اھکےن یک
نام تعرصػاساسؽرفامح یھت،سجاسؽولگوھبےکرمرےہےھتآپیلصاہللہیلعفملساکدصقمہیاھتہکینغریقفوکالھکےئ
فرہنمہولگدنپرہدنپرہدؿکتاسےکاپےئااھٹ رےتھکےھت،آؽدمحمیلصاہللہیلعفملسےننیتدؿ لسلسم اسنلےکاسھترفیٹ

آوسدہوہرکںیہناھکح ۔
رافی  :ہصیبق،ایفسؿ،دبعارلنمحنباعسب،اعسب،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکح صخشا ےندفتسےکاپسوکح زیچالےئایاسوکدخرتوخاؿرپدےوتاسےکمی ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
ارگ وکح  صخشا ےن دفتسےکاپسوکح زیچالےئ ای اسوکدخرتوخاؿ رپدےوت اسےک قلعتمانب شابرکےناہک ہک اکی یہدخرتوخاؿ رپاکی دفرسےوک دےنیںیم
وکح اضمہقئںیہن،نکیلاکیدخرتوخاؿےسدفرسےدخرتوخاؿرپہندے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 404

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و َُ ٪َّ ٔ ِ ٢خیَّاكّا
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

ک
َز ًَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ل ٌَاَ ٕ ٦ػ ٌََ ٨طُ َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص ٓ ََذ َص ِب ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠لٔ َی ذََ ٔ ٟ
َ
َّ
َفأَیِ ُت َر ُسو َ٢
اٟل ٌَاَّ َ ٓ ٔ ٦
َُق َب ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ ِبزّا َٔ ٩ِ ٣طٌٔي ٍ ٕ َو ََ ٣زّٗا ٓ ٔیطٔ زُبَّائْ َو َٗس ْ
ٔیس َٗا َ ٢أْ َ ٧ص َ َ
اٟسبَّا َئ َٔ ٩ِ ٣ی ِو ٔ٣ئ ٔ ٕذ َو َٗا َ ٢ث ُ َ٤ا َُ ٣ة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
اٟسبَّا َئ َٔ ٩ِ ٣ح ِو ٔ ٢اٟؼَّ ِح َٔ ٔة َٓ ٥َِ ٠أَ َز ِ ٢أُح ُّٔب ُّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَتَت َ َّب ٍُ ُّ
اٟسبَّا َئ بَي ِ َن َی َسیِطٔ
َٓ َح ٌَُِ ٠ت أَ ِج َُّ ٍُ ٤
اامسلیع،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکلریضاہللہنعےتہکںیہہکاکیدرزیےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکاھکےن
یکدوعتدی،وجاسےنآپےکےئلاکپایاھت،اسناکایبؿےہہکںیمیھبآپیلصاہللہیلعفملسےکرمہاہاسدوعتںیمایگ،اس
ےنآپ یلصاہللہیلعفملس ےکاسےنموجیکرفیٹ افروشرہب شی ایک ،سجںیم دکفافر وساھکوہاوگتش اھت،رضحت اسناک ایبؿ ےہ
ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ایپہل ےک اچرفں رطػ ےس دکف التش رکےک اکنےتل وہےئ داھکی ،ایس دؿ ےس ںیم یھب
دکف وک دنسپ رکےن اگل افر امثہم ےن اسن ریض اہلل ہنع ےس (اےنت ااضےف ےک اسھت) ایبؿ ایک ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک

اسےنمدکفعمجرکاتاجاتاھت۔
رافی  :اامسلیع،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اتزہوجھکرںیافرڑککیالمرکاھکےناکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
اتزہوجھکرںیافرڑککیالمرکاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 405

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،ابزاہی ٥ب ٩سٌسً ،بساہلل ب ٩جٌَف ب ٩ابی كاٟب

َف بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٔ
ًَ ِ٨ض٤ا َٗاَ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس ََّ ٥٠یأ ِ
ُ
ئ
١
ک
اٟزكَ َب بٔا َِّ ٔ ٟ٘ثا ٔ
ُ
َ
َُ َ
ِ َ َ َ
ُّ
دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،دبعاہللنبرفعجنبایباط بلےتہکںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرتوجھکرںی
ڑککویںےکاسھتالمرکاھکےتوہےئداھکی۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،دبعاہللنبرفعجنبایباط بل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اساببںیموکح ونعاؿںیہن...
ابب  :اھکےناکایبؿ

اساببںیموکح ونعاؿںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 406

راوی ٣ :شسز ،ح٤ازب ٩زیسً ،باض ُحیزی ،ابوًث٤اٛ ٪ہتے ہیں ٛہ ٣یں ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪ص َُو َوا َِ ٣زأَتُ ُط
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ًَِ ٩بَّا ٕ
اَٗ ٪ا ََ ٢ت َـ َّیٔ ُِت أَبَا ص َُزیِ َز َة َس ِب ٌّا َٓک َ َ
ض ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
وَّ ٪
اِ ٠ٟی َ ١أَث ِ ََلثّا ي َُؼل ِّی َص َذا ث ُ َّ ٥یُوٗ ٔ ُى َص َذا َو َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َي ُ٘و َُ َٗ ٢ش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن
َو َخاز ٔ ُ٣طُ َي ٌِ َت٘ٔبُ َ
أَ ِػ َحابطٔ َت ِّ ٤زا َٓأ َ َػابَىٔی َس ِب ٍُ َت ََ ٤زا ٕ
ت ِ ٔ ِح َساصَُ َّ٩حظَ َٔ ْة
دسمد ،امحدنب زدی ،ابعس  جریی ،اوبنامثؿ ےتہک ںیہہک ںیم اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک استدؿکت امہمؿ راہ فہ اؿیک ویبی افر اؿ
ےکاخدؾاہتح راتابریابریےساےتھٹاکیامنزڑپھاتیلوتدفرسےوکاگجداتی،ںیمےناسنریضاہللہنعوکےتہکوہےئانسہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنا ےناحصہبںیموجھکرںیمیسقتںیک،ےھجمیھباستوجھکرںیدںینجںیمےساکیرخابیھت۔
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،ابعس جریی،اوبنامثؿےتہکںیہہکںیماوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
اساببںیموکح ونعاؿںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 407

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح ،اس٤اًی ١ب ٩زَکیاً ،اػ ،٥ابوًث٤ا ،٪ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗ َش َ٥
َکیَّا َئ ًَ ِٔ ًَ ٩
 ١بِ َُ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َ٨َ ٨ا َت ِّ ٤زا َٓأ َ َػابَىٔی ُٔ ٨ِ ٣ط َخ ِْ ٤ص أَ ِربَ ٍُ َت ََ ٤زا ٕ
ت َو َحظَ َٔ ْة ث ُ ََّ ٥رأَیِ ُت ا َِ ٟحظَ َٔ َة ه ٔ َی أَ َط ُّسصَُّ٩

رضسٔی
ِ ٔ ٟٔ
دمحم نب ابصح ،اامسلیع نب زرکای ،اعمص ،اوبنامثؿ ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن امہرے درایمؿ
وجھکرںی میسقت ںیک ،ےھجم اپچن وجھکرںی ںیلم ،اؿ ںیم ےس اچروت ایھچ ںیھت افر اکی رخاب یھت ،نکیل فہ ریمے ابچےن ںیم تخس
یھت۔
رافی  :دمحمنبابصح،اامسلیعنبزرکای،اعمص،اوبنامثؿ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتافرکشخوجھکراکایبؿافراہللاعت یاکوقؽفھزیاکیل ٹبجٹدعالتجلہاستطقکیلع...
ابب  :اھکےناکایبؿ
رتافرکشخوجھکراکایبؿافراہللاعت یاکوقؽفھزیاکیل ٹبج ٹدعالتجلہاستطقکیلعرابطاینجافردمحمنبوی فےنوباہطسایفسؿ،وصنمرنبہیفص،وصنمریکامںرضحتاعہشئ
ریضاہللاہنعےسرفاتیرکیتںیہہکاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسیکفافتےسےلہپمہولگاوسدنیینعوجھکرافراپینےس مکریسوہےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 408

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی ،٥ابوُشا ،٪ابوحاز ،٦ابزاہی ٥بً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل ب ٩ابی ربیٌہ ،جابز بً ٩بس اہلل

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َحازِٔٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦بِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ٣زِ َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
ا ٪ي ُِشُٔ ٔ ٠ىٔی فٔی َت ِ٤زٔی ِلٔ َی ا ِٟحٔ َساز ٔ َوکَاِ َ ٧ت
ا ٪بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة یَ ُضوز ٔ ٌّی َوک َ َ
یٌ َة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ک َ َ
َرب ٔ َ

یُ ٙرو ََ ٣ة َٓ َحََ ٠ش ِت َٓ َد ََل ًَا ّ٣ا َٓ َحائَىٔی ا َِ ٟی ُضوز ٔ ُّی ً ٔ َِ ٨س ا َِ ٟح َساز ٔ َو ٥َِ ٟأَ ُج َّس َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِیئّا َٓ َح ٌَُِ ٠ت
ِط ٔ
َ ٔ ٟحابٔز ٕاَلِ َ ِر ُق َّأًٟی ب ٔ َ ٔ
ک أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََٔ ٢ل َ ِػ َحابٔطٔ ا ُِ ٣ظوا َن ِشت َ ِٔ ٨و ِز َ ٔ ٟحابٔز ٕ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ ِّی
أَ ِست َ ِٔ ٨وزُ ُظ ِلٔ َی َٗاب ٔ ََٕ ٓ ١یأبَِی َٓأ ُ ِخب ٔ َ ٍ ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َٓ َحا ُُنٔی فٔی ِ َ ٧دلٔی َٓ َح ٌَ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُک َ ِّ ٥ُ ٠ا َِ ٟی ُضوز ٔ َّی ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَبَا ا َِ٘ ٟا ٔس ََٔ ٥ل أُٔ ِ ٧وزُ ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
اٖ فٔی اِ ٨َّ ٟد ٔ ١ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط َٓک َ َُّ ٤َ ٠ط َٓأبََی َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َٓحٔئ ُِت بٔ َ٘ٔ٠ی ُٔ ١ركَبٕ ٓ ََو َؿ ٌِ ُت ُط بَي ِ َن َی َس ِی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠اََ ٓ ٦ل َ

َ
رع ُ
است َِی َ٘ َى َٓحٔئِ ُت ُط
يظ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَک َ َ ١ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَیِ َٔ َ ٩
َف َٗ َس ث ُ َِّ ٥
ک یَا َجابٔزُ َٓأ ِخب َ ِ ٍتُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢اَفِ ُ ِغ لٔی ٓ ٔیطٔ ٓ َ َ
ََف ِط ُت ُط َٓ َس َخ ََ َ ١
اب فٔی اِ ٨َّ ٟد َّٔ ١
اٟثاَ ٔ ٧ی َة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا َجابٔزُ ُج َّس
ِی َٓأَک َ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا ث ُ ََّ َٗ ٥آَ ٦ک َ َّ ٥َ ٠ا َِ ٟی ُضوز ٔ َّی َٓأبََی ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ َا ٦فٔی اِّ ٟزك َ ٔ
بٔ َ٘ ِب َـ ٕة أ ُ ِ َ
َْخ ِج ُت َحًَّی ٔجئ ُِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َواٗ ِٔف ٓ ََو َٗ َ
ٕ فٔی ا َِ ٟح َساز ٔ َٓ َح َس ِز ُت َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا َٗ َـ ِي ُتطُ َوٓ ََـ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط ٓ َ َ
َّ
وطا ٕ
ض ٌَِ ٣زُ َ
ُِکوَ ٔ ٦وَُيِ ٍ ٔ
رع ْ
رع ْیع ب ٔ َ٨ائْ َو َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
وغ َو َ ٔ
ٓ ََب ِ
ت َ٣ا ي ٌَُزَّ ُغ ٔ ٩ِ ٣ال ُ ُ
رشتُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َض ُس أَنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ ُ ُ
رعو ُط َضا أَبَِ ٔ ٨يت َُضا
ذََ ٔ ٟ
ک يُ َ٘ا ُُ ُ ٢
دیعس نب ایب رممی ،اوباسغؿ ،اوباحزؾ ،اربامیہ نب دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ایب ر ہعی ،اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ودہنی ںیم اکی
وہیدی اھت ،وج ھجم ےس ریمی وجھکرفں ںیم اؿ ےک اکےنٹ ےک فتق کت ےک ےئل عیب ملس ایک رکات اھت ،ریمی اکی زنیم ریبرفہم ےک
راےتسںیمیھت،اکیاسؽاسزنیمںیمھچکدیپافارہنوہح ،ریمےاپسوہیدیلھپاکےنٹےکفتقآایافرںیماسےسھچکںیہن
اکناکساھت،ںیمےناسےسآ ہدہاسؽےکےئلتلہمام یگ،نکیلاسےنااکنرایکانچہچنیبنیلصاہللہیلعفملسوکاسیکربخدییئگ،
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ےن احصہب ےس رفامای ہک ولچ اجرب وک اسوہیدی ےس تلہم دالںیئ،انچہچن ہی ولگ ریمے ابغ ںیم آےئ،
یبنیلصاہللہیلعفملسےناسوہیدیےستلہمدےنیوکاہکوتاسوہیدیےناہکاےاوبااقلمس!ںیماسوکتلہمںیہندفںاگ،بج
یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی وصرت دیھکی وت آپ ڑھکے وہےئ افر ابغ ںیم وھگےم ،رھپ اس وہیدی ےک اپس آےئ افر وگتفگ یک
(تلہمدےنیوکاہک)نکیلفہہنامان،ںیمڑھکاوہاافروھتڑییسوجھکرںیےلرکآایافرآپےکاسےنماؿوکرھکدای،آپیلصاہللہیلع
فملس ےن اس وک اھکای رھپ رفامای ا ے اجرب! ریتی وھجڑپنی اہکں ےہ ،ںیم ےن آپ وک فہ ہگج اتب دی ،آپ ےن رفامای ریمے ےئل وکح 
رفشاھچبدے،ہینسرکرفشاھچبدای،آپادنررشتفیےلےئگافروسرےہ،رھپآپدیباروہےئافروہیدیےس(ایستلہمےک
قلعتم)وگتفگیک،نکیلفہہن امان وتآپرسیتیابروجھکرےک درتخےکاپسرشتفیالےئ افررفامایاےاجرب!متاکےتٹ اجؤافراسوک
ادارکےتاجؤآپوجھکراکےنٹیکہگجھٹیبےئگ،انچہچنںیمےناینتوجھکرںیوتڑںیل،سجےسںیمےناسوہیدیاکرقضادارکدایافر
ھچک ابیق یھب  چ ایگ ،ںیم ابرہ الکن اہیںکت ہک یبن یلص اہلل ہیلعفملس یک دختم ںیم اچنہپ افرآپ وک وخربخشی انسح  ،آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفامای ہک ںیموگایہداتیوہںہک ںیماہلل اکروسؽوہں ،رعفشافررعشی ےسرمادنؿ ےہافرانبابعس ریضاہلل ےن
ہہ
ش
ٹںےسرھبیوہح ہگجوکےتہکںیہ،رعف ھاےکینعمںیہاؿےکنانت۔
اہکہکرعفاشت ،اوگنرفریغہیک ٹ
رافی  :دیعسنبایبرممی،اوباسغؿ،اوباحزؾ،اربامیہنبدبعارلنمحنبدبعاہللنبایبر ہعی،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امجداھکےناکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
امجداھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 409

راوی ٤ً :زب ٩حٔؽ بُ ٩یاث ،حٔؽ بُ ٩یاث ،اً٤ع٣ ،حاہس وًبس اہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣حاص ْٔس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا

وض ِٔذَا أتُ َٔی ب ٔ ُح َّ٤ارٔ ِ َ ٧د َٕ ٠ة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ٣ٔ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠
َٗا َ ٢بَ ِي َ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٨ِ ٔ ً ٩س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠جْ ُ٠
َّ
اٟظ َحز ٔ٤ََ ٟا بَ َز َُ ٛتطُ َٛب َ َ ٍ َٔ ٛة ا ِِ ٤ُ ٟشَٓ ٥ٔ ٔ ٠وَ َُ ٨ِ ٨ت أَُ َّ ٧ط َي ٌِىٔی اِ ٨َّ ٟد ََ ٠ة َٓأ َ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَُٗو َ ٢ه ٔ َی اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ث ُ َّ ٥ا َِ ٟتٔ َُّت َٓإٔذَا أََ٧ا

رشة ٕأََ٧ا أَ ِح َسث ُ ُض ََِ ٓ ٥ش َُّ ٜت َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ه ٔ َی اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة
ًَ ٔ ُ
اَ ًَ َ َ

رمعنبصفحنبایغث ،صفحنبایغث،اشمع،اجمدہفدبعاہللنبرمعریضاہلل امہن ےتہکںیہہکمہولگ یبنیلص اہللہیلعفملس ےک
اپسےھٹیبوہےئ ےھتوتیسک ےنآپ ےکاپسوجھکریک اگھٹنیجیھب،آپ ےنرفامایہکاکیدرتخااسی ےہ سج ںیم ربتکاملسمونں
یکرطحےہ،ںیمےناھجمسہکاسےسآپیکرمادوجھکراکدرتخےہ،رھپںیمےنانہکاچاہہکایروسؽاہلل!فہوجھکراکدرتخےہ،
رھپںیمےناچرفںرطػرظندفڑاح وتداھکیہکںیمدساکدوساںوہںافراؿںیممکرمعوہں،اسےئلںیماخومشرای،یبنیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفامایفہوجھکراکدرتخےہ۔
رافی  :رمعنبصفحنبایغث،صفحنبایغث،اشمع،اجمدہفدبعاہللنبرمعریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجعہاکایبؿ...

ابب  :اھکےناکایبؿ
وجعہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 410

راوی  :جٌ٤ہ بً ٩بساہلل ٣ ،زوا ،٪ہاط ٥ب ٩ہاطً ،٥ا٣ز ب ٩سٌس

َح َّسثَ َ٨ا ُج ُِ ٌَ ٤ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َصا ٔط ُ ٥بِ َُ ٩صا ٔط ٕ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت َؼبَّحَ ک ُ ََّ ١ی ِوَ ٕ ٦س ِب ٍَ َت ََ ٤زا ٕ
َٔح
ت ًَ ِح َو ّة َ ٥َِ ٟي ُ َّ
رض ُظ فٔی ذََ ٔ ٟ
ک ا َِ ٟی ِوُ ٔ ٦س ٌَّ ٥و ََل س ِ ْ

ہعمجنبدبعاہلل،رمفاؿ،اہمشنباہمش،اعرمنبدعسا ےنفادلےسرفاتیرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوجآد ی
رہحبصوکاستوجعہوجھکرںیاھکےلوتاسدؿوکح زرہافراجدفاسوکاصقنؿںیہناچنہپاتکس۔
رافی  :ہعمجنبدبعاہلل،رمفاؿ،اہمشنباہمش،اعرمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفوجھکرںیاکیاسھتالمرکاھکےناکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
دفوجھکرںیاکیاسھتالمرکاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 411

راوی  :آز ،٦طٌبہ ،جب٠ہ ب ٩سحی٥

َ
َ
َ
َ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ ُ٩
َف َز َٗ َ٨ا َت ِّ ٤زا َٓک َ َ
َح َّسث َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسث َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسث َ٨ا َج َب َُ ٠ة بِ ُُ ٩س َح ِی َٕٗ ٥ا َ ٢أ َػابَ َ٨ا ًَ ُاَ ٦س َٕ ٨ة َ ٍَ ٣ابِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َ َ
َّ
َّ
ُقا ٔ ٪ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ََُّ ٔ ِ ٢ل أَ َِ ٪ي ِش َتأِذ ٔ َ٪
ًُ ََ ٤ز یَ ُُّ ٤ز ب ٔ َ٨ا َوِ َ ٧ح َُ٧ ٩أِک ُ ُ
َ ١و َي ُ٘و ََُ ٢ل ُت َ٘ارُٔ ٧وا َٓإ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا َِ ٔ ٟ

 ١أَ َخا ُظ َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ِاْلٔذِ ُِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٪و ٔ ٢ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
اَّ ٟز ُج ُ
آدؾ،ہبعش،ہلبجنبمیحسےتہکںیہہکمہولگدبعاہللنبزریبےکزامہنںیمطحقںیمالتبموہےئافرمہوکوجھکرںییتلمںیھت،دبعاہللنب
رمعیھبیھبکیھبکذگرےتےھت،بجہکمہوجھکرںیاھکےتوتفہےتہکہکدفوجھکرںیالمرکہناھکؤاسےئلہکیبنیلصاہللہیلعفملسےن
دفوجھکرںیالمرکاھکےنےسعنمرفامای،رھپرفامےتنکیلاسرشطےکاسھت(اھکاتکسےہ)ہکا ےناسیھتےسااجزتےلےل،ہبعش
ےناہکاذؿبلطرکانانبرمعریضاہللہنعاکوقؽےہ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،ہلبجنبمیحس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑککویںاکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
ڑککویںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 412

راوی  :اس٤اًی ١بً ٩بساہلل  ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،سٌسً ،بساہلل ب ٩جٌَف

 ١بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٩ج ٌِ ََفٕ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی
َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس ََّ ٥٠یأ ِ
ُ
ئ
١
ک
اٟزكَ َب بٔا َِّ ٔ ٟ٘ثا ٔ
ُ
َ
ِ َ َ َ
ُّ
اامسلیع نب دبعاہلل ،اربامیہ نب دعس ،دعس ،دبعاہلل نب رفعج ےتہک ںیہہک ںیم ےن یبن یلص اہللہیلعفملس وک وجھکرںی ڑککویں ےک الم رک
اھکےتوہےئداھکی۔
رافی  :اامسلیعنبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،دعس،دبعاہللنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکرےکدرتخیکربتکاکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
وجھکرےکدرتخیکربتکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 413

راوی  :ابونٌی٣ ،٥ح٤س ب ٩ك٠حہ ،زبیس٣ ،حاہس ،اب٤ً ٩زرضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ُِ ٩زبَ ِی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪َّ ٔ ِ ٢
اٟظ َحز ٔ َط َح َز ّة َتُٜو ُِ ٣ٔ ٪ث َ ١ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ٔ ٔ ٠وه ٔ َی اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة
اوبمیعن ،دمحم نبہحلط ،زدیب ،اجمدہ ،انب رمع ریض اہلل ہنعآپ یلص اہللہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہہک آپ ےن رفامای اکی درتخ
ااسیےہہکوجاملسمؿیکرطحےہافرفہوجھکراکدرتخےہ۔
رافی  :اوبمیعن،دمحمنبہحلط،زدیب،اجمدہ،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیفتقںیمدفاھکےنایدفمسقیکذغااھکےنایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
اکیفتقںیمدفاھکےنایدفمسقیکذغااھکےنایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 414

راوی  :اب٘٣ ٩اتً ،١بساہلل  ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،سٌسً ،بساہلل ب ٩جٌَف

َف َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
ئ
اٟزكَ َب بٔا َِّ ٔ ٟ٘ثا ٔ
َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأِک ُ ُ
ُّ ١
انباقملت،دبعاہلل،اربامیہنبدعس،دعس،دبعاہللنبرفعجےتہکںیہہکںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسوکاتزہوجھکرںیڑککویںےک
اسھتاھکےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :انباقملت،دبعاہلل،اربامیہنبدعس،دعس،دبعاہللنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دسدسآدویمںوکادنرالبےنافردسافردسآدویمںےکدخرتوخاؿرپےنھٹیباکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
دسدسآدویمںوکادنرالبےنافردسافردسآدویمںےکدخرتوخاؿرپےنھٹیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 415

راوی  :ػ٠ت ب٣ ٩ح٤س ،ح٤از ب ٩زیس ،جٌس ابوًث٤ا ،٪ا٧ص ،ہظا٣ ،٦ح٤س ،ا٧ص ،س٨ا ،٪ابوربیٌہ ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪إَٔ َ ٧ص ح َو ًَ ِ ٩صٔظَ اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
َح َّسثَ َ٨ا اٟؼَّ ُِ ٠ت بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ٌِ ٔس أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َّ
ُ
ُ
ْص ِت ًُ َّّ ٜة
َو ًَ ِٔ ٩س َ٨ا ٕ ٪أَبٔی َرب ٔ َ
یٌ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أُ َّ٦سَِ ٠ی ٕ ٥أ َّ٣طُ ًَ ََ ٤س ِت ِلٔ َی ُٕ ٓ ٣س َٔ ٩ِ ٣طٌٔي ٍ ٕ َجظ ِت ُط َو َج ٌََِ ٠ت ٔ٨ِ ٣طُ َخ ٔلی َٔ ّة َو ًَ َ َ
ً ٔ َِ ٨س َصا ث ُ ََّ ٥ب ٌَ َث ِتىٔی ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِي ُت ُط َوص َُو فٔی أَ ِػ َحابٔطٔ ٓ ََس ًَ ِوتُ ُط َٗا ََ ٢و َ٣َ ٩ِ ٣عٔی َٓحٔئ ُِت َٓ ُُِ٘ ٠ت ُِٔ َّ ٧ط
َْخ َد َِِٔ ٟیطٔ أَبُو كَ َِ ٠ح َة َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َط ِی ْئ َػ َِ ٌَ ٨تطُ أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ََٕ ٓ ٥س َخ ََٓ ١حٔی َئ بٔطٔ َو َٗا َ ٢أَ ِزخٔ ِ١
َي ُ٘و َُ ٢و َ٣َ ٩ِ ٣عٔی ٓ َ َ
َ
َ
َّ
َّ
رش ّة
رش ّة ٓ ََس َخُ٠وا َٓأکَُ٠وا َحًی َطب ٔ ٌُوا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ِزخٔ ًَِ ١ل َ َّی ًَ َ َ
رش ّة ٓ ََس َخُ٠وا َٓأکَُ٠وا َحًی َطب ٔ ٌُوا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ِزخٔ ًَِ ١ل َ َّی ًَ َ َ
ًَل َ َّی ًَ َ َ
َحًَّی ًَ َّس أَ ِر َبٌٔي َن ث ُ َّ ٥أَک َ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ َٗ ٥اَ َٓ ٦ح ٌَُِ ٠ت أَُ ِ ٧وزُ َص َِ ١ن َ٘ َؽ َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِی ْئ

تلص نب دمحم،امحد نب زدی ،دعج اوبنامثؿ ،اسن ،اشہؾ ،دمحم ،اسن ،انسؿ ،اوبر ہعی ،اسن ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک ریمیفادلہ اؾ میلس

ےن اکی ود وج ےل رک اس اک دایل اکپای افر اؿ ےک اپس وج یپک یھت ،اس ںیم ےسیھگ وچنڑ رک اکپٹای رھپ ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک
دختمںیماجیھب،ںیم آپیکدختمںیمآای،آپاسفتقا ےناحصہبےکاسھتےھت،ںیمےنآپوکدوعتدی،وتآپےناہک
ایک فہ ولگ یھب ںیلچ وج ریمے اسھت ںیہ ،ںیمفا سآای افر اہک ہک آپ رفامےت ںیہ ایک فہولگ یھب آںیئ وج ریمے اسھت ںیہ ،ہحلط
آپ یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل فہ زیچ وھتڑی ےہ ،وج اؾ میلس ےن ایتر یک ےہ،انچہچن آپ رشتفی الےئ
افرفہاھکانآپےکاپسالایایگ،آپےنرفامایدسدسآدویمںوکادنرالبؤفہولگآےئافربسےنریسوہرکاھکاناھکای،رھپرفامای
دس آدویمں وک ریمے اپس البؤانچہچن فہ آےئ افر بس ےن ریس وہ رک اھکان اھکای ،رھپ آپ ےن رفامای دس آدویمں وک ریمے اپس
البؤ،انچہچنفہآےئافر بس ےنریسوہرکاھکای،اہیںکتہکاچسیلآد ی امشرےئک،رھپ یبنیلصاہللہیلعفملسےن ونشرفامایافراھٹ
ڑھکےوہےئ،ںیماساھکےنوکدھکیراہاھتہکاسںیمےسھچکیھبمکںیہنوہااھت۔
رافی  :تلصنبدمحم،امحدنبزدی،دعجاوبنامثؿ،اسن،اشہؾ،دمحم،اسن،انسؿ،اوبر ہعی،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نسہلافر(دبوبدار)رتاکرویںےکاھکےنیکرکاتہاکایبؿ،اسابرےںیمانبرمعریضا...
ابب  :اھکےناکایبؿ
نسہلافر(دبوبدار)رتاکرویںےکاھکےنیکرکاتہاکایبؿ،اسابرےںیمانبرمعریضاہلل امہنیکرفاتیآپیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 416

راوی ٣ :شسزً ،بساٟوارثً ،بساٌٟزیز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٗا َٔٗ ٢ی ََٔ ١لَٕ َ ٧ص َ٣ا َسَ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی
ُقبَِ ٣َ َّ٩شحٔ َسَ٧ا
اٟثُّوَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَک َ ََََ ٓ ١ل َي ِ َ
دسمد ،دبعاولارث ،دبعازعلسی ےتہک ںیہہک اسن ریض اہللہنع ےس وپاھچایگ مت ےن نسہل ےک ابرے ںیم یبن یلص اہللہیلعفملس وک ھچک
رفامےتوہےئانسےہ(اںوہںےناہک)آپےنرفامایہکوجصخش(نسہل)اھکےئفہامہریدجسمےکرقبیہنآےئ۔

رافی  :دسمد،دبعاولارث،دبعازعلسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
نسہلافر(دبوبدار)رتاکرویںےکاھکےنیکرکاتہاکایبؿ،اسابرےںیمانبرمعریضاہلل امہنیکرفاتیآپیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 417

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،ابوػٔواً ،٪بساہلل ب ٩سٌیس ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،لاء ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ٤ا

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ َلائْ أَ َّ٪
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػٔ َِو َ
َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َز ًَ َ ٩ِ ًَ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَک َ َ ١ثُو ّ٣ا أَ ِو َب َؼ َّل ََِٓ ٠ی ٌِ َتز ٔ ِ٨َ ٟا أَ ِو

َ ٔ ٟی ٌِ َتز ٔ ِِ ٣َ ٢شحٔ َسَ٧ا
یلعنبدبع اہلل،اوبناواؿ،دبعاہللنبدیعس،ویسن،انباہشب،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہلل امہنےتہکںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوجصخشنسہلایایپزاھکےئوتفہمہےساگلرےہ،ایہیرفامایہکفہامہریدجسمےساگلرےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،اوبناواؿ،دبعاہللنبدیعس،ویسن،انباہشب،اطعء،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ةکثینعکولہےکلھپاکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
ةکثینعکولہےکلھپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 418

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِّ ٤ز َّ
اٟو ِض َزا ِٔ َ ٧ ٪حىٔی ا ِلَ َٜب َ
اث َٓ َ٘ا ََِ ٠ًَ ٢ی ٥ِ ُٜبٔاَلِ َ ِس َوز ٔ ٔ٨ِ ٣طُ َٓإُٔ َّ ٧ط أَیِ َل ُب

َٓ َ٘ا َ ٢أَ َُ ٨ِ ٛت َت ِزع َی ا َِٗ ٥َ ٨َ َِ ٟا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و َص ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣ٔ ١ي ٕ ٓی ِ ٔ ََّل َر ًَا َصا

دیعسنب عفیسز ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےک اسھت رم ارہظلاؿ ںیم ولیپ اک لھپ نچ رےہ ےھت ،آپ ےن رفامای ہک مت ایسہ رگن یک نچ ول ،اس ےئل ہک فہ ایھچ وہیت ںیہ،
رضحتاجربریضاہللہنعےنرعضایکایکآپےنرکبایںیھبرچاح ںیہ،آپےنرفامایاہں!افروکح یبنااسیںیہنسجےنرکبایں
ہنرچاح وہں۔
رافی  :دیعسنبعفیسز،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملس،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکےنےکدعبیلکرکےناکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
اھکےنےکدعبیلکرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 419

راوی ً :لی ،سٔیا ،٪یحٌی ب ٩سٌیس ،بظي ٍ ب ٩يشار ،سویس ب ٩نٌ٤ا٪

ِ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩بُظَ يِ ٍ ٔبِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ُِ ٩س َویِ ٔس بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔٗ ٪ا ََ َ ٢
ئ َز ًَا ب ٔ َل ٌَا٤ََ ٕٓ ٦ا أتُ َٔی ِ ٔ ََّل بٔ َشو ٔ ٕیَٓ ٙأَک َ ِ٨َ ٠ا َٓ َ٘ َاِ ٦لٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َت َِ ٤ـ ََ ٤ف
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠لٔ َی َخ ِیب َ َ ٍ َٓ َ٤َّ ٠ا ُ٨َّ ٛا بٔاٟؼَّ ِض َبا ٔ

ِ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠لٔ َی َخ ِیب َ َ ٍ َٓ َ٤َّ ٠ا ُ٨َّ ٛا
َو َِ ٣ـ َِ ٤ـ َ٨ا َٗا ََ ٢ی ِحٌَی َسُ ٌِ ٔ٤ت بُظَ ي ِ ّ ٍا َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُس َویِ ْس َ َ
ئ
ئ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی َوه ٔ َی َٔ ٩ِ ٣خ ِیب َ َ ٍ ًَل َی َر ِو َح ٕة َز ًَا ب ٔ َل ٌَا٤ََ ٓ ٕ ٦ا أتُ َٔی ِ ٔ ََّل بٔ َشو ٔ ٕی٨َ ُِٜ٠َٓ ٙا ُظ َٓأَک َ ِ٨َ ٠ا َُ ٌَ ٣ط ث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َ٤ا ٕ
بٔاٟؼَّ ِض َبا ٔ
ک َت ِش ٌَُ ٤طُ ٔ ٩ِ ٣یَ ِحٌَی
ٓ ََِ ٤ـ ََ ٤ف َو َِ ٣ـ َِ ٤ـ َ٨ا َُ ٌَ ٣ط ث ُ ََّ ٥ػلَّی ب ٔ َ٨ا ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َو ٥َِ ٟیَ َت َو َّؿأ ِ َو َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُٛ ٪أََ َّ ٧
یلع ،ایفسؿ ،ییحی نب دیعس ،ریشب نب اسیر ،وسدی نب امعنؿ ےتہک ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ربیخ یک رطػ رفاہن
وہےئ،بجمہاقمؾابہصءںیمےچنہپوتآپیلص اہللہیلعفملسےناھکانبلطایک،رصػوتس شیایکایگ،انچہچنمہےنیھباھکای،آپ
امنزےکےئلڑھکےوہےئافرآپےنیلکیک،مہےنیھبیلکیک،ییحیےناہکہکںیمےنریشبوکایبؿرکےتوہےئانسہکمہےنایبؿ
ایکہکمہآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتربیخیکرطػرفاہنوہےئ،بجمہولگابہصءںیمےچنہپ،ییحیےناہکہکہیاقمؾربیخےس
اکی زنمؽ یک اسم ت رپ ےہ ،آپ ےن اھکان بلط ایک وت رصػ وتس آپ ےکاسےنم  شی ایک ایگ ،مہ اےس ہنم اگل رک اھک ےئگ ،رھپ آپ
ےناپینوگنمارکیلکیک،آپ ےکاسھتمہ ےنیھبیلکیک،اسےکدعبآپےن ںیمہ رغمبیک امنزڑپاھح افرفوض ںیہنایک،ایفسؿ
ایبؿرکےتںیہہک(ںیمےنمتےساسرطحایبؿایک)وگایمتییحیےسنسرےہوہ۔
رافی  :یلع،ایفسؿ،ییحینبدیعس،ریشبنباسیر،وسدینبامعنؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفامؽےسوپےنھچنےسلبقاویلگنںےکاچےنٹافروچےنساکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
رفامؽےسوپےنھچنےسلبقاویلگنںےکاچےنٹافروچےنساکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 420

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا٤ً ،٪زوب ٩زی٨ارً ،لاء ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َٗا َِٔ ٢ذَا أَک َ َ ١أَ َح ُس َََُ ٓ ٥ِ ٛل یَ َِ ٤شحِ َی َس ُظ َحًَّی َیَ َ٘ ٌَِ ٠ضا أَ ِو یُ َِ َ٘ ٌٔ ٠ضا
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اطعء،انبابعس ریضاہللہنعےتہکںیہہکیبن یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہک بجمتںیمےس
وکح صخشاھکےئوتاانپاہھتہنوپےھچنبجکتہکاسوکاچنہنےلاییسکوکاٹچہنےل۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اطعء،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفامؽےسوپےنھچناکایبؿ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
رفامؽےسوپےنھچناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 421

راوی  :ابزاہی ٥ب٨٣ ٩ذر٣ ،ح٤س ب٠ٓ ٩یح٠ٓ ،یح ،سٌیس بُ ٩حث ،جابز بً ٩بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُِ ٠ُٓ ٩ی ٕح َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َ٧حٔ ُس
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَُ َّ ٧ط َسأ َ َُ ٟط ًَ ِ ٩ا ُِ ٟو ُؿو ٔ
ئ ٔ٤َّ ٣ا ََّ ٣ش ِت اُ ٨َّ ٟ
ار َٓ َ٘ا َََ ٢ل َٗ ِس ُ٨َّ ٛا َز ََ ٣
ک َّٔ ٩ِ ٣
ََّ ٔ ِ ١ل أَ ُ٨َ َّٔ ٛا َو َس َواً َٔسَ٧ا َوأَٗ َِسا َ٨َ ٣ا ث ُ َّ ٥نُ َؼل ِّی َو ََل
ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
اٟل ٌَاََّ ٔ ِ ٔ ٦ل َّٗ ٔ ٠یَل َٓإٔذَا ِ َ ٧ح َُ ٩و َج ِسَ٧ا ُظ  ٥َِ ٟیَ٨َ َٟ ٩ِ ُٜا َ٨َ ٣ازٔی ُ
َ َ ٧تو َّؿأ ُ
َ
فلت فلت
اربامیہ نب ذنمر ،دمحم نب  ، ،دیعس نب  جث ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےس دیعس ےن آگ رپ یکپ وہح  زیچ ےک
اامعتسؽےسفوض ےکقلعتمدرای تایکوتاںوہںےناہکہکںیہنمہولوگںوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکزامہنںیمتہبمکاھکان
بیصن وہات اھت افر مہولوگں وک بج اھکان اتلم وت امہرے اپؤں ،ابزف افر ویلیھتہں ےک وسا وکح  رفامؽ ہن وہےئ ےھت (مہولگ ا ےن مسج
ےکاؿیہوصحںےسوپھچنےتیلےھت)رھپمہولگامنزڑپےتھنکیلفوضںیہنرکےتےھت۔

فلت فلت
رافی  :اربامیہنبذنمر،دمحمنب ، ،دیعسنب جث،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاھکےنےسافرغوہوتایکےہک...
ابب  :اھکےناکایبؿ
بجاھکےنےسافرغوہوتایکےہک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 422

راوی  :ابونٌی ،٥سٔیا ،٪خاٟس بٌ٣ ٩سا ،٪ابوا٣ا٣ہ

أِ ٪ذَا
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ثَ ِو ٕر ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩س َ
َر َٓ ٍَ َ٣ائ َٔس َت ُط َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َٛثٔي ّ ٍا كَ ِّي ّبا َُ ٣ب َارکّا ٓ ٔیطٔ َُي ِ َ ٍ َِٜ٣ف ٕٓٔی َو ََل َُ ٣و َّز َٕ َو ََل ُِ ٣ش َت ِِىّی ًَ ِ٨طُ َربَّ َ٨ا

لْ
ًَا َط ِّن ًنٹا
اوبمیعن،ایفسؿ،اخدلنبدعماؿ،اوباامہمےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسبجاانپدخرتوخاؿااھٹےتوترفامےت"ا جَمْ ُد﵀َِّ َ ِ ز
م
مر ًکفنش َ زم ْکف
م َّد ٍع َف َل ُ ْشنَغ ْ ًتیع َْن ُش َر َّ ٹ ََ"
غ َ ِ ٍ ّی َف َل ُ َ
ُ َٹ َ ِ ِ ْ َ
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،اخدلنبدعماؿ،اوباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
بجاھکےنےسافرغوہوتایکےہک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 423

راوی  :ابوًاػ ،٥ثور ب ٩زیس ،خاٟس بٌ٣ ٩سا ،٪ابوا٣ا٣ہ

َفَْ ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ث َ ِورٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
یس ًَ َِ ٩خأٟسٔ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩س َ
أِ ٪ذَا َ َ
كَ ٌَا ٔ٣طٔ َو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة ِٔذَا َر َٓ ٍَ َ٣ائ َٔس َت ُط َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َّأ ٟذی ََٔٛاَ٧ا َوأَ ِر َواَ٧ا َُي ِ َ ٍ َِٜ٣ف ٕٓٔی َو ََل َُٔ ِٜ ٣و ٕر َو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل
َربِّ َ٨ا َُي ِ َ ٍ َِٜ٣ف ٕٓٔی َو ََل َُ ٣و َّز َٕ َو ََل ُِ ٣ش َت ِِىّی َربَّ َ٨ا

اوباعمص،وثرنبزدی،اخدلنبدعماؿ،اوباامہمےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسبجاھکےنےسافرغوہےتوترفامےتامتؾرعتںیفی
اہللےکےئلںیہ،سجےنںیمہاکیفالھکایافرریسابایکہناسںیمریھپااجاتےہافرہنانرکشییکیئگےہافریھبکہیرفامےتال ْجج َمْ ُد﵀َِّ
م
ر ِّ ٹ ََ َ زم ْکف
م َّد ٍع َف َل ُ ْش َنغ ْ ًتی َر َّ ٹ ََ۔"
غ َ ِ ٍ ّی َف َل ُ َ
َ َْ
رافی  :اوباعمص،وثرنبزدی،اخدلنبدعماؿ،اوباامہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
بجاھکےنےسافرغوہوتایکےہک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 424

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩زیاز ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ص َُو ابِ ُ ٩زٔیَاز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ُح ُظ َوً ََٔل َج ُط
ِٔذَا أَتَی أَ َح َس َُ ٥ِ ٛخاز ٔ ُُ ٣ط ب ٔ َل ٌَا ٔ٣طٔ َٓإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یُ ِحِ ٔ ٠ش ُط َُ ٌَ ٣ط َٓ ِ٠يُ َ٨او ٔ ُِ ٟط أُک ِ َّ ٠ة أَ ِو أُک ِ ََ ٠تي ِ ٔن أَ ِو ُّ ٤َ ِ٘ ٟة أَ ِو َُ ٤َ ِ٘ ٟتي ِ ٔن َٓإُٔ َّ ٧ط َول ٔ َی َ َّ
صفحنبرمع،ہبعش،دمحمنبزاید،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکارگمتںیمےسیسکصخشےک
اپساخدؾ اھکان ےل رک آےئ افرفہ اس وک ا ےناسھت ہن اھٹبےئ وتاس وک اکی ای دف ہمق دے دے ،اس ےئل ہک اس ےن(ابفر یچ اخہن
یک)رگ یافراس(اھکان)یکایترییکتقشمربداتشیکےہ۔

رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،دمحمنبزاید،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکشذگاراھکےنفاال،ربصرکےنفاالرفزہداریکرطحےہ،اساببںیماوبرہریہریضا...
ابب  :اھکےناکایبؿ
رکشذگاراھکےنفاال،ربصرکےنفاالرفزہداریکرطحےہ،اساببںیماوبرہریہریضاہللہنعیکدحثییبنیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 425

راوی ً :بس اہلل ب ٩ابی اَلسوز ،ابوا٣ا٣ہ ،اً٤ع ،ط٘ی ،ٙابو٣شٌوز انؼاری رضی اہلل ً٨ہ

یَ ٙح َّسثَ َ٨ا أَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕ اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی اَلِ َ ِس َوز ٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا َط٘ ٔ ْ
َّآَ ٦أتََی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔی أَ ِػ َحابٔطٔ ٓ ٌََ َز َٖ
اَ ٪ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ یُِٜى َی أَبَا ُط ٌَ ِیبٕ َوک َ َ
کَ َ
اَٟ ٪طُ ُ ََُل َْٟ ٦ح ْ

ا ُِ ٟحو ََ فٔی َو ِجطٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َص َب ِلٔ َی ُ ََُل ٔ٣طٔ َّ
ا٠ٟحَّاَ٘ َٓ ٔ ٦ا َِ ٢اػ َ ٍِ ٨لٔی ك َ ٌَا ّ٣ا یَِٜف ٔی َخ َِ ٤ش ّة ٌََ ٟل ِّی أَ ِزًُو
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َٔ ٣ص َخ َِ ٤ش ٕة َٓ َؼ َُ َٟ ٍَ ٨ط ك ُ ٌَ ِّّامی ث ُ َّ ٥أَ َتا ُظ ٓ ََس ًَا ُظ َٓت َب ٔ ٌَ ُض َِ ٥ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠یا أَبَا ُط ٌَ ِیبٕ ِ ٔ ََّ ٪ر ُج َّل َتب ٔ ٌَ َ٨ا َٓإ ٔ ِٔ ٪طئ َِت أَذَٔ ِ ٧ت َُ ٟط َوِ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َت َز َِ ٛتطُ َٗا َََ ٢ل بَ ِ ١أَذ ُٔ ِ ٧ت َٟطُ

دبعاہللنب ایباالوسد،اوباامہم،اشمع،قیقش،اوبوعسمدااصنریریضاہللہنعےتہکںیہہکاکیااصنریسجیکتینکاوببیعشیھت،
اساکاکیالغؾاھتوجاصقح اھت،آپیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہااسفتقآپا ےناحصہبرکاؾےکاپسےھٹیبےھت،
اسےنآپےکرہچہشابرکےس وھبکاکارثولعمؾایک،انچہچنا ےناصقح الغؾےکاپسایگافراہکہکریمےےئلاانتاھکانایتررکفوج
اپچن آدویمں وک اکیف وہ ،اتہک ںیم اپچن آدویمں تیمس یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ودوع رک وکسں ،اس الغؾ ےن اھکان ایتر ایک ،رھپ آپ یک
دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص ا ہلل ہیلع فملس وک البای ،اؿ ولوگں ےک ےھچیپ اکی آد ی افر یھب وہایل ،وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامای اے اوببیعش! اکی صخش امہرے اسھت آایگ ےہ ارگ مت اچوہ وت اےس آےن دف افر ارگ اہمتری وخاشہ ہن وہ وت اےس وھچڑ دف،
ااصنریےناہکںیہن،ہکلباےسیھبںیمااجزتداتیوہں۔

رافی  :دبعاہللنبایباالوسد،اوباامہم،اشمع،قیقش،اوبوعسمدااصنریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتاکاھکاناسےنمآاجےئوتاشعءیکامنزںیمتلجعہنرکے...
ابب  :اھکےناکایبؿ
راتاکاھکاناسےنمآاجےئوتاشعءیکامنزںیمتلجعہنرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 426

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزیٟ ،یث ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،جٌَف ب٤ً ٩زو ب ٩ا٣یہ٤ً ،زوب ٩ا٣یہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َٗا ََّ ٢
َف بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َج ٌِ َ ُ
أ ُ ََّ ٣ی َة أَ َّ ٪أَبَا ُظ ًَ َِ ٤زو بِ َ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَُ َّ ٧ط َرأَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِح َتزُّ َٔٛ ٩ِ ٣ت ٕٔٔ َطاة ٕ فٔی َی ٔسظ ٔ َٓ ُسعٔ َی ِلٔ َی
ا ٪یَح َتز بٔضا ث ُ ََّٗ ٥آَ ٦ؼلَّی و ٥َٟیَ َتو َّؿأ ِ
اٟؼَّ ََلة َٔٓأ َ َِ٘ ٟاصَا َو ِّ
اٟش ِّٜي َن َّأًٟی ک َ َ ِ ُّ َ
َ َ َ ِ َ
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،ثیل،ویسن،انباہشب،رفعجنبرمعفنباہیم،رمعفنباہیمےتہکںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملس وک داھکی ہک رکبی ےک اکی اشےن ےس وج آپ اہیکھت ںیم اھت وگتش اکن اکن رک اھک رےہ ےھت ہک امنز یک ریبکت یہک یئگ ،وت اس
اشےنوکافراسرھچیوکسجےساکنرےہےھت،اکیرطػڈاؽرکڑھکےوہےئگ،رھپ امنزڑپیھنکیلفوضںیہنایک۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،ثیل،ویسن،انباہشب،رفعجنبرمعفنباہیم،رمعفنباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
راتاکاھکاناسےنمآاجےئوتاشعءیکامنزںیمتلجعہنرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 427

راوی ٌ٣ :لی ب ٩اسس ،وہیب ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا ُو ٔؿ ٍَ ا ٌَِ ٟظَ ا ُئ َوأُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ َٓابِ َسُُا بٔا ٌَِ ٟظَ ا ٔ
ئ َو ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َّ
َ
َقائ َ َة ِاْل ٔ َ٣أ ٦
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ َو ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أُ َّ ٧ط َت ٌَشی ََّ ٣ز ّة َوص َُو َي ِش ََ ٔ ٍُ ٤
معلینبادس،فبیہ،اویب،اوبالقہب،اسننبامکلےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکبجراتاکاھکانآاجےئافرریبکت
یہکاجےئوتےلہپاھکاناھکول،افراویبانعفےس،انعفانبرمعریضاہلل ہنعےسافرانبرمعریضاہللہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسایس
رطحرفاتیرکےتںیہ،افراویبانعفےسوباہطسانبرمعریضاہللہنعرفاتیرکےتںیہہکانبرمعریضاہللہنعاکیابرراتاک
اھکاناھکرےہےھت،احالہکنفہاامؾیکرقأتنسرےہےھت۔
رافی  :معلینبادس،فبیہ،اویب،اوبالقہب،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اھکےناکایبؿ
راتاکاھکاناسےنمآاجےئوتاشعءیکامنزںیمتلجعہنرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 428

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہً ،ائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ُ
ئ َٗا َُ ٢و َص ِی ْب َو َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩صٔظَ إِٔ ٦ذَا ُو ٔؿ ٍَ ا ٌَِ ٟظَ ا ُئ
رض ا ٌَِ ٟظَ ا ُئ َٓابِ َسُُا بٔا ٌَِ ٟظَ ا ٔ
ِٔذَا أٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ َو َح َ َ
دمحمنبوی ف،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،اعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکبجامنزیکریبکتیہک

اجےئافرراتاکاھکاناسےنمآاجےئوتےلہپاھکاناھکول،فبیہافرییحینبدیعسےناشہؾےکاافلظرفاتیےئکںیہ۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکرفامؿہکبجمتاھکاناھکولوترشتنموہاجؤ...
ابب  :اھکےناکایبؿ
اہللاعت یاکرفامؿہکبجمتاھکاناھکولوترشتنموہاجؤ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 429

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ابويٌ٘وب ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

اب أَ َّ ٪أَ َن ّشا َٗا َ ٢أََ٧ا
وب بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َ
وسا بٔزَیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ
ض بٔا ِٔ ٟح َح ٔ
اب ک َ َ
أَ ًِ َ ٥ُ ٠ا٨َّ ٟا ٔ
رع ّ
ا ٪أُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ َي ِشأُٟىٔی ًَ ُِ ٨ط أَ ِػ َبحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠
اض ٠َّ ٔ ٟل ٌَاَ ٔ ٦ب ٌِ َس ِارتَٔٔا َٔ اَ ٨َّ ٟضارٔ َٓ َحََ ٠ص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َج ِح ٕع َوک َ َ
اَ ٪تزَ َّو َج َضا بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ٓ ََس ًَا اَ ٨َّ ٟ
َّ
َّ
اب
َو َجََ ٠ص َُ ٌَ ٣ط رٔ َج ْ
اَ ٢ب ٌِ َس َ٣ا َٗ َا ٦ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦حًی َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٤ََ ٓ ٥َ ٠شی َو َ٣ظَ ِی ُت َُ ٌَ ٣ط َحًی بَ َ َّ ٠بَ َ
َّ
َّ
اب
َف َج ٍَ َو َر َج ٌِ ُت َُ ٌَ ٣ط اٟثاَ ٔ ٧ی َة َحًی بَ َ َّ ٠بَ َ
َف َج ٌِ ُت َُ ٌَ ٣ط َٓإ ٔذَا ص ُُِ ٥جْ ُ٠
ُح ِح َزة ٔ ًَائٔظَ َة ث ُ َّ ٥هَ  َّ٩أَُ َّ ٧ض َِ َ ٥
وض َ٣کَاُ َ ٧ض َِ َ ٥
ِ ُجوا َ َ
اب
َرض َب بَ ِیىٔی َوبَ ِي َ٨طُ ٔست ِ ّ ٍا َوأُِ٧ز ٔ َ ٢ا ِٔ ٟح َح ُ
َف َج ٍَ َو َر َج ٌِ ُت ٌََ ٣طُ َٓإٔذَا ص ُِِ َٗ ٥س َٗا ُ٣وا ٓ َ َ
حُ ِح َزة ٔ ًَائٔظَ َة َ َ

دبع اہلل نب دمحم ،وقعیب نب اربامیہ ،ا وبوقعیب ،اصحل ،انب اہشب ،اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رپدہ یک آتی انزؽ وہےن ےک
قلعتمںیمولوگں ںیمبس ےسزایدہاجاتنوہں،انبایب بعکھجم یہےسوپےتھچےھت ،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکاشدیزبنی
تنبایب شحےسیئنوہح یھتافراؿےساکنحودہنییہںیمایکاھت،دؿڑچےنھےکدعبولوگںوکاھکےنےئلیکودوعایک،روسؽاہللیلص
اہللہیلعفملسھٹیبےئگافرآپےکاسھتولگیھبےئگ،بجھچکولگاھکرکافرغوہےئافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیھباھکرک

افرغ وہےئ افر ےنلچ ےگل وت مہ یھب آپ ےک اسھت ےلچ ،اہیں کت ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک رجحہ ےک درفازہ رپ چنہپ ےئگ وت
ایخؽ ایک ہکولگ ےلچ ےئگ وہں ےگ ،ںیم یھب آپ ےک اسھتفا س وہا وت داھکیہک فہ ولگ اینپ ہگج رپےھٹیب وہےئ ںیہ ،رھپ آپ یلص
اہللہیلعفملسفا سوہےئ،آپےکاسھتدفرسیرمہبتفا سوہااہیںکتہکرضحتاعہشئریضاہللاہنعےکرجحہےکدرفازے
رپےچنہپرھپآپفا سوہےئ،ںیمیھبآپےکاسھتفا سآایوتداھکیہکولگےلچےئگںیہ،آپےنریمےافرا ےندرایمؿرپدہ
ڈاؽدای،ایسفتقرپدہیکآتیانزؽوہح ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،وقعیبنباربامیہ،اوبوقعیب،اصحل،انباہشب،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ونومولسجاکہقیقعہنایکاجےئدیپاوہےنےکدفرسےدؿیہانؾافراسیککینحتاکایب...
ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ونومولسجاکہقیقعہنایکاجےئدیپاوہےنےکدفرسےدؿیہانؾافراسیککینحتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 430

راوی  :اسحا ٚب ٩نْص ،ابواسا٣ہ ،بزیس ،ابوبززہ ،ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
وسی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َُ ٢وَ ٔ ٟس لٔی
ا ٚبِ َُ ٩ن ِْصٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ب ُ َزیِ ْس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
ا ٪أَ ِٛب َ َ ٍ َو َٔ ٟس أَبٔی
ُ ََُل َْٓ ٦أ َ َت ِی ُت بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش َّ٤ا ُظ ِٔبِ َزاص َٔیَ َٓ ٥ح َُّ َٜ ٨ط ب ٔ َت َِ ٤زة ٕ َو َز ًَا َُ ٟط بٔا ِٟب َ َ ٍ َٔ ٛة َو َزٓ ٌََ ُط ِلٔ َ َّی َوک َ َ
وسی
َُ ٣
ااحسؼ نب رصن ،اوبااسہم ،ربدی ،اوبربدہ ،اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اہں اکی ہچب دیپا وہا وت ںیم آپ یلص اہلل

ہیلعفملس یکدختم ںیمےل رکآای،آپ ےناساکانؾاربامیہراھک افروجھکر ےساس یککینحت(وجھکرابچرک اتول ںیماگلےنوک کینحت
ےتہکںیہ)یکاسےکقحںیمربتکیکداعیکرھپےھجمدےدای،افرفہڑلاکاوبومیساکبسےسڑباڑلاکاھت۔
رافی  :ااحسؼنبرصن،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،اوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ونومولسجاکہقیقعہنایکاجےئدیپاوہےنےکدفرسےدؿیہانؾافراسیککینحتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 431

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،ہظا ،٦رعوہً ،ائظہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت أتُ َٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َؼ ٔي ٕ ٓی
یُ َح ُِّ ُٜ٨ط ٓ ََبا ََِ ٠ًَ ٢یطٔ َٓأ َ ِت َب ٌَ ُط ا ِ٤َ ٟا َئ
دسمد،ییحی،اشہؾ،رعفہ،اعہشئےسرفاتیرکےتںیہہکیبن یلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماکیہچبالایایگاتہکآپاسیککینحت
رکدںیےچبےنآپیکوگدںیماشیپبرکدای،آپےناسرپاپیناہبدای۔
رافی  :دسمد،ییحی،اشہؾ،رعفہ،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ونومولسجاکہقیقعہنایکاجےئدیپاوہےنےکدفرسےدؿیہانؾافراسیککینحتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 432

راوی  :اسحا ٚب ٩نْص ،ابواسا٣ہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،اس٤اء ب٨ت ابی بُکػسی ٙرضی اہلل ً٨ہا

ُ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ُِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
ا ٚبِ َُ ٩ن ِْصٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة َح َّسث َ َ٨ا ص ٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َّ
َْخ ِج ُت َوأََ٧ا ُ٣ت ٌَّٔٓ ٥أ َ َت ِی ُت ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ َ٨زَ ُِ ٟت ٗ َُب ّ
ائ ٓ ََوَِ ٟس ُت بٔ ُ٘ َبا ٕئ ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت
أََ َّ ٧ضا َح ََِ ٠٤ت بٔ ٌَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔب ٔ ََ ٜ٤ة َٗاَِ ٟت ٓ َ َ
ا ٪أَ َّو ََ ٢ط ِی ٕئ َز َخ َ١
بٔطٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠و َؿ ٌِ ُت ُط فٔی َح ِحزٔظ ٔ ث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َت َِ ٤زة ٕ ٓ َََ ٤ـ َِ َضا ث ُ ََّ ٥ت َٔ َ ١فٔی ٓ ٔیطٔ َٓک َ َ

َج ِو َٓ ُط ر ُ
ا ٪أَ َّو َِ ٣َ ٢وُٟوز ٕ ُوَ ٔ ٟس فٔی ِاْل ٔ ِس ََلٔ ٦
ٔیَ ٙر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ح ََّٜ ٨طُ بٔاَّ ٟت َِ ٤زة ٔ ث ُ ََّ ٥ز ًَا َُ ٟط َٓب َ َّ ٍ َک ًَ َِ ٠یطٔ َوک َ َ

َح ِتَََ ٓ ٥ِ ُٜل یُو َُ ٟس َل٥ِ ُٜ
َف ّحا َطس ّ
َٓٔ
ٔیسا َٔلَُ َّ ٧ض ِٔٗ ٥ی َُ َٟ ١ض ِ ٪َّ ٔ ِ ٥ا َِ ٟی ُضو َز َٗ ِس َس َ َ
ََف ُحوا بٔطٔ َ َ

ااحسؼنبرصن،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،اامسءتنبایبرکبدصقیریضاہللاہنعیتہکںیہہکںیمدبعاہللنبزریبےس یہںیم
احہلموہیئگیھت،لمحےکدؿوپرےوہےنوکےھتہکودہنیےکےئلرفاہنوہح ،ںیمابقءںیمارتیفںیہریماہچبدیپاوہا،رھپںیماس
وک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملسیک دختم ںیم ےل رک آح  افر ںیم ےن اےس آپیک وگد ںیمڈاؽ دای ،آپ ےن وجھکر وگنماح  ،اس وک
ابچایرھپاسےکہنمںیمڈاؽدای،انچہچنبسےسےلہپاسےکٹیپںیمآپیلصاہللہیلعفملساکاعلبدنہدالخوہا،رھپاسےک
اتولںیموجھکراگلدیافراسےکقحںیمداعیکافراسرپشابرةکددی،ہیبسےسالہپڑلاکاھتوجاالسؾںیمدیپاوہا،ولگتہبزایدہ
وخش وہےئ ،اس ےئل ہک املسمونں ےک قلعتم اہک اجات اھت ہک اؿ رپ وہیدویں ےن اجدف رکدایےہ ،اس ےئل اؿ ےک اہں افالد ںیہن
وہیگ۔
رافی  :ااحسؼنبرصن،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،اامسءتنبایبرکبدصقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونومولدسجاکہقیقعہنایکاجےئدیپاوہےنےکدفرسےدؿیہانؾافراسیککینحتاک...
ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ونومولدسجاکہقیقعہنایکاجےئدیپاوہےنےکدفرسےدؿیہانؾافراسیککینحتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 433

راوی ِ٣ :ط بٓ ٩ـ ،١یزیس ب ٩ہاروً ،٪بساہلل بً ٩و ،٪ا٧ص ب ٩سي ٍی ،٩ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
و ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪أَٔ َ ٧ص بِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ
ِط بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ َ ٣

َْخ َد أَب ُو كَ َِ ٠ح َة َٓ ُ٘ب ٔ َف اٟؼَّ ٔي ُّی َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ أَبُو كَ َِ ٠ح َة َٗا َ٣َ ٢ا ٓ ٌََ َ ١ابِىٔی
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪ابِ َْٔ ٩لَبٔی كَ َِ ٠ح َة َي ِظ َتکٔی ٓ َ َ
َفَْ َٗاَِ ٟت َو ُاروا اٟؼَّ ٔي َّی َٓ َ٤َّ ٠ا
اَّ َ ٓ ٪
َٗاَِ ٟت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ٕ ٥ص َُو أَ ِس َ٣َ ٩ُ ٜا ک َ َ
َُقبَ ِت َِِٔ ٟیطٔ ا ٌَِ ٟظَ ا َئ َٓ َت ٌَ َّشی ث ُ َّ ٥أَ َػ َ
اب َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََّ ٢
أَ ِػ َبحَ أَبُو ك َ َِ ٠ح َة أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َ ٍ ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِرع ِست َُِّ ٥
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َُ ٟض َ٤ا
َ
ٓ ََوََ ٟس ِت ُ ََُل ّ٣ا َٗا َ ٢لٔی أَبُو كَ َِ ٠ح َة ا ِحَٔوِ ُط َحًَّی َتأتِ َٔی بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أتََی بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوأَ ِر َسَِ ٠ت َُ ٌَ ٣ط ب ٔ َت ََ ٤زا ٕ
ات َٓأ َ َخ َذ َصا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ت َٓأ َ َخ َذ ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ٌََ ٣طُ َط ِی ْئ َٗاُٟوا َن ٌَ َِ ٥ت ََ ٤ز ْ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٤ََ ٓ ٥َ ٠ـ َِ َضا ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ ٔٔ ٓ ٩ِ ٣یطٔ َٓ َح ٌَََ ٠ضا فٔی فٔی اٟؼَّ ٔي ِّی َو َح َُّ َٜ٨ط بٔطٔ َو َس َّ٤ا ُظ ًَ ِب َس اہللٔ

رطم نب  لض ،سیدی نب اہرفؿ ،دبعاہلل نب وعؿ ،اسن نب ریسنی ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اوبہحلط اک اکی ہچب امیبر اھت،
اوبہحلط ابرہ ےئگ وت ےچب اک ااقتنؽ وہایگ ،بج اوبہحلطفا س آےئ وت وپاھچ ریمےےچب اک ایک احؽ ےہ ،اؾ میلس ےن اہک ہک فہےلہپ ےس زایدہ
وکسؿیکاحتلںیمےہ افرراتاکاھکان شیایک (اںوہںےن اھکایل)رھپاینپویبی ےسمہ رتسبییک ،بجافرغوہےئ وت ویبیےناہک
ا سےچبوکدنفرکآؤبجحبصوہح وتاوبہحلطروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآےئافرآپےسامرجاایبؿایکوتآپیلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایک مت ےن رات اینپ ویبی ےس مہ رتسبی یک ےہ ،اںوہں ےن اہک اہں ! آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہلل اؿ
دفونںںیم ربتکاطعرفام،اؾ میلساکایبؿےہہکںیمےنہچبانجوتھجمےساوبہحلطےناہکہکاسیکافحتظرکانہکمہاس وکیبنیلص
اہللہیلعفملسیکدختمںیمےلںیلچ،انچہچنفہاسےچبوکآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمےلےئگافراؾمیلسےناؿےکاسھت
دنچ وجھکرںی یھب ںیجیھب  ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےچب وک ےل ایل افر وپاھچ اس ےک اسھت افر یھب وکح  زیچ ےہ  ،ولوگں ےن اہک
اہں،دنچوجھکرںیںیہ،آپےناؿوجھکرفںوکےلایل،رھپاسوکابچرکا ےنہنمےساکنؽرکاسےچبےکہنمںیمڈاؽدںی،افراس
ےکاسھتاسیککینحتیکافراساکانؾدبعاہللراھک۔
رافی  :رطمنب لض،سیدینباہرفؿ،دبعاہللنبوعؿ،اسننبریسنی،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونومولسجاکہقیقعہنایکاجےئدیپاوہےنےکدفرسےدؿیہانؾافراسیککینحتاکایب...
ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ونومولسجاکہقیقعہنایکاجےئدیپاوہےنےکدفرسےدؿیہانؾافراسیککینحتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 434

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسی ،ابً ٩و٣ ،٪ح٤س ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ا ٚا َِ ٟحس َ
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َو َس َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔیث
دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبوعؿ،دمحم،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےناسدحثیوکایبؿایک۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبوعؿ،دمحم،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہقیقعرکےکےچبےسفیلکتدفررکےناکایبؿ...
ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ہقیقعرکےکےچبےسفیلکتدفررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 435

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪ح٤از ب ٩زیس ،ایوب٣ ،ح٤س ،س٤٠ا ٪بً ٩ا٣ز

ا ٪بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َ ٍَ ٣َ ٢ا ََِ ُِ ٟلًَٔ٘ ٔ ٦ی َ٘ ْة َو َٗا َ٢
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩سَ ٤َِ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
یب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ
َحح ْ
یَ ٩ِ ًَ ٩سَ ٤َِ ٠
َّاد َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَ ُّی ُ
وب َو َٗ َتا َز ُة َوصٔظَ ْاَ ٦و َحب ٔ ْ

ا ٪بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َّ
اٟـ ِّي ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َو َٗا ََُ ٢يِ ٍُ َواح ٔ ٕس ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ َٕ ٥وصٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦حٔ َِؼ َة ب ٔ ِ٨تٔ سٔي ٍ ٔ َ
ی ٩ِ ًَ ٩اَّ ٟزبَ ٔ
اب ًَ َِ ٩سَ ٤َِ ٠

اِ َٗ ٪و َٟطُ َو َٗا َ ٢أَ ِػ َب ُّ أَ ِخب َ َ ٍن ٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ َِ ٩جزٔیز ٔبِ َٔ ٩حازٕٔ ٦
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َوا ُظ َیزٔی ُس بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ
یَ ٩ِ ًَ ٩سَ ٤َِ ٠

یَ ٩ح َّسثَ َ٨ا َس٤َِ ٠ا ُ ٪بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َّ
وب َّ
اٟـي ُِّّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟش ِدت َٔیان ٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ
ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٍَ ٣َ ٢ا ََِ ُِ ٟلًَٔ٘ ٔ ٦ی َ٘ ْة َٓأَصِزٔي ُ٘وا ًَ ُِ ٨ط َز ّ٣ا َوأَ ُٔ ٣یلوا ًَ ُِ ٨ط اَلِ َذَی
اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،اویب،دمحم،املسؿنباعرمےتہکںیہہکڑلےکاکہقیقعرکاناچےئہ افراجحجےنوباہطسامحدایبؿایکہکمہےس
اویب ےن ،اتقدہ ،اشہؾ افر بیبح افر انب ریسنی ےس اںوہں ےن املسؿ ےس اںوہں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ایک ےہ
افردعتمدولوگںےنوباہطس اعمصفاشہؾ،ہصفحتنبریسنی،رابب،امیلسؿنباعرم یبض ،یبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیایکےہ
افراسوکسیدینباربامیہےنانبریسنیےساںوہںےناملسؿاکوقؽلقنایکےہ،افراغبصےنوباہطسانبفبہ،رجرینباحزؾ،
اویب ایتخس ین ،دمحم نب ریسنی ،املسؿ نب اعرمیبض ےس رفاتی ایک ےہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےنآپ یلص اہلل ہیلع فملس وک
رفامےتوہےئانسہکڑلےکاکہقیقعرکانرضفریےہ،اسیکرطػےسوخؿاہبؤافراسےسفیلکتدفررکف۔
رافی  :اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،اویب،دمحم،املسؿنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعاکایبؿ
ہقیقعرکےکےچبےسفیلکتدفررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 436

راوی ً :بس اہلل ب ٩ابی اَلسوزَ ،قیع ب ٩ا٧ص ،حبیب ب ٩طہیس

یب بِ َّٔ ٩
َ َ
َ
َ
ی ٩أَ ِ ٪أَ ِسأ َ َ٢
اٟظضٔی ٔس َٗا َ ٢أَ ََ ٣زنٔی ابِ ُ ٩سٔي ٍ ٔ َ
َقیِ ُع بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
َح َّسثىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أبٔی اَلِ ِس َوز ٔ َح َّسث َ٨ا ُ َ
ا َِ ٟح َش ََ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٩سَ ٍَ ٔ٤حس َ
ٔیث ا ٌَِٔ٘ ٟی َ٘ ٔة ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣ٔ ٢س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج َِ ٨س ٕب
دبعاہللنبایباالوسد،رقشینباسن،بیبحنبدیہشےتہکںیہہکےھجمانبریسنیےنمکحدایہکنسحرصبیےسدرای ترکفںہک

ہقیقعیکدحثیاںوہںےنسکےسینسےہ؟انچہچنںیمےناؿےسوپاھچوتاںوہںےناتبایہکرمسہنبدنجبریضاہللہنعےسینس
ےہ۔
رافی  :دبعاہللنبایباالوسد،رقشینباسن،بیبحنبدیہش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفعاکایبؿ...
ابب  :ہقیقعاکایبؿ
رفعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 437

راوی ً :بساً ،٪بساہلل ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،اب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َّ
َّ
َف َُ أَ َّو ُ ٢اَ ٨ِّ ٟتا ٔد کَاُ ٧وا َی ِذبَ ُحوُ َ ٧ط َ ٔ ٟل َوأُيت ٔض ٔ َِ ٥وا ٌَِ ٟت ٔي َ ٍةُ فٔی َر َجبٕ
َف ََ َو ََل ًَت ٔي َ ٍ َة َوا َِ َ ٟ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َ َ
دبعاؿ،دبعاہلل،رمعم،زرہی،انببیسم،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہنوترفعافرہنیہعنیسزہ
وکح  زیچ ےہ افر رفع افینٹن ےک بس ےس ےلہپ ےچب وک ےتہک ںیہ وج رشمنیک ا ےن وتبں ےک انؾ رپ ذحب رکےت ےھت افر عنیسزہ اس رقابین
وکےتہکںیہوجربجںیمیکاجےئ۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،رمعم،زرہی،انببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عنیسزہاکایبؿ...

ابب  :ہقیقعاکایبؿ
عنیسزہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 438

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیسب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

َّ
ا ٪یُ َِ ٨تخُ َُ ٟض ِ ٥کَاُ ٧وا َی ِذبَ ُحوَ٧طُ َ ٔ ٟل َوأُ َيت ٔض ٔ َِ ٥وا ٌَِ ٟتٔي َ ٍةُ فٔی َر َجبٕ
َف َُ أَ َّو َُ ٔ ٧ ٢تا ٕد ک َ َ
َف ََ َو ََل ًَتٔي َ ٍ َة َٗا ََ ٢وا َِ َ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َ َ

یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکرفع
افرعنیسزہوکح  زیچںیہن ےہ افررفعافینٹن ےکبسےسےلہپےچبوکےتہک ںیہوج(رشمنیک)ا ےنوتبںےکانؾرپ ذحبرکےتےھت افر
عنیسزہربجںیموہارکاتاھت۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اکشررپمسباہللڑپےنھاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکمترپرمفاد جاؾایکایگ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
ب
اکشررپمسباہللڑپےنھاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکمترپرمفاد جاؾایکایگالف حسومھفاوشخؿکتافراہللاعت یاکوقؽہکاےاامیؿفاول!اہللاعت یںیہمتاکشرےکذرہعی
ب
ب
آزامےئ اگ ،اہجں کت اہمترے اہھت افر اہمترے زینے چنہپ ںیکس ےگ ات آرخ آتی افر اہلل اعت ی اک وقؽ ہک اتلح مکل ٹھتمہ االاعنؾ االام یلتی مکیلع آرخ آتی الف حسومھ
مک
فاوشخ ؿکتافرانبابعسریضاہللہنعےناہکہکا دوقدےسرمادفہدہعںیہوجالحؽف جاؾےسقلعتمےیکاجںیئافراالامیلتیمکیلعےسرمادوسرےہافررجی ن مےکینعم
ب
جمل
ک
ن
م(ںیہمتااھبرے)ےکںیہافرشٓؿےسرماددینمشےہافرہقنخنمےسرمادفہاجونرےہسجاکالگوھگٹنرکامرااجےئ،وموقذہےسرمادفہےہسجوکالیھٹےسامرا

اجےئ(انچہچنرعبوبےتلںیہ)وی فاھفتموتافررتمدہیاہپڑےسرگرکرماجےنفاےلوکافرتؼتجہفہےہسجوکرکبیا ےنوگنیسںےسامرے،ارگوتاسوکدؾالہاتوہاای
آھکنڑھپاکاتوہااپےئوتاےسذحبرکےکاھکےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 439

راوی  :ابونٌی ،٥زَکیاً ،ا٣زً ،سی ب ٩حات٥

َکیَّا ُئ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔ ٥رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
اب بٔ ٌَ ِز ٔؿطٔ َٓ ُض َو َوٗٔیذْ َو َسأ َ ُِ ٟتطُ ًَ َِ ٩ػ ِی ٔس ا ِٟکَِٔ ٠ب َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا
ًَ َِ ٩ػ ِی ٔس ا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
اب ب ٔ َح ِّسظ ٔ َٓک ُ ِ٠طُ َو َ٣ا أَ َػ َ
اق َٗا َ٣َ ٢ا أَ َػ َ

ک ک َ ِّ ٠با َُي ِ َ ٍ ُظ َٓ َد ٔظ َ
و ٪أَ َخ َذ ُظ ٌََ ٣طُ
ک أَ ِو ٔ َلِکب ٔ َ
ک َٓک ُ َِٓ ١إ ٔ َّ ٪أَ ِخ َذ ا ِٟکَِٔ ٠ب ذَکَا ْة َوِ ٔ َِ ٪و َج ِس َت َ ٍَ ٣ک َ ِ٠ب ٔ َ
ک ًََِ ٠ی َ
أَ َِ ٣ش َ
یت أَ ِ ٪یََ ُٜ
ِ
َک ُظ ًَل َی َُيِ ٍٔظ ٔ
اس َ ٥اہللٔ ًَل َی کَِ٠ب ٔ َ
ََک َت ِ
ک َوَ ٥َِ ٟت ِذ ُ ِ
َو َٗ ِس َٗ َت َُ ٠ط ٓ َََل َتأک ُ َِٓ ١إٔ٤َ َّ ٧ا ذ َ ِ
اوبمیعن ،زرکای ،اعرم ،دعی نب احمت ،ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعماض (ریت ےک ڈڈنے) ےس اکشر ےک قلعتم
وپاھچ وتآپ ےنرفامایہکارگ ریتیکداھرےسزیمخوہاجےئ وتاس وکاھکےل افرارگاس اکڈڈنا گل اجےئ وتوموقذہ ےک مکح ںیمےہ،
افر ںیم ےن آپ ےس ےتک ےک اکشر ےس قلعتم وپاھچ وت آپ ےن رفامای ہک ارگ ریتے ےئل رھک وھچڑے وت اھکےل ،اس ےئل ہک ےتک اک
ڑکپاناساکذحبرکانےہافرارگوتا ےنےتکایوتکںےکاسھتوکح دفرسا اتاپےئافرےھجتادنہشیوہہکاسےنیھباسےکاسھتڑکپا
وہافراسوکامرڈاالوہوتمتاسوکہناھکؤاسےئلہکمتےنا ےنےتکرپمسباہللڑپیھےہ،دفرسےےتکرپوتںیہنڑپیھےہ۔
رافی  :اوبمیعن،زرکای،اعرم،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعماضےکاکشراکایبؿافرانبرمعریضاہللہنعےنلیلغےسامرےوہےئاکشرےکمیعل...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
رعماضےکاکشراکایبؿافرانبرمعریضاہللہنعےنلیلغےسامرےوہےئاکشرےکقلعتمرفامایہکفہوموقذہےکمکحںیمےہافراسمل،اقمس،اجمدہ،اربامیہاطعءافرنسح
ےناسوکرکمفہاھجمسےہافرنسحےنویتسبںافررہشفںںیملیلغالچےنوکرکمفہاھجمسافراسےکوسادفرسیوہگجںںیموکح اضمہقئںیہناھجمس

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 440

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہً ،بساہلل ب ٩ابی اٟشَف ،طٌيیً ،سی ب ٩حات٥

َف ًَ َِّ ٩
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَس َّٔی بِ ََ ٩حات َٕٔ ٥رض َٔی اہللُ
اٟش َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
اب بٔ ٌَزِ ٔؿطٔ
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
اق َٓ َ٘ا َِٔ ٢ذَا أَ َػ ِب َت ب ٔ َح ِّسظ ٔ َٓک ُ َِٓ ١إٔذَا أَ َػ َ
ک َو َس َِّ ٤ی َت َٓک ُ ُِِ ٠ُٗ ١ت َٓإ ٔ ِ ٪أَک َ ََٗ ١ا ََََ ٓ ٢ل َتأِک ُ َِٓ ١إُٔ َّ ٧ط
 ١ک َ ِٔ ٠يی َٗا َِٔ ٢ذَا أَ ِر َسَِ ٠ت کََِ ٠ب َ
َٓ َ٘ َت ََٓ ١إُٔ َّ ٧ط َوٗٔیذْ ٓ َََل َتأِک ُ ُِِ ٠ُ٘ َٓ ١ت أ ُ ِر ٔس ُ
َ
ک ِٔ٤َ َّ ٧ا َس َِّ ٤ی َت ًَل َی
 ٥َِ ٟیُ ِٔ ٤ش ِ
آِ َٗا َََ ٢ل َتأِک ُ َِٓ ١إَٔ َّ ٧
ک ِٔ٤َ َّ ٧ا أَ َِ ٣ش َ
ک ًََِ ٠ی َ
ک ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ ُُِٗ ٠ت أ ُ ِر ٔس ُ
 ١ک َ ِٔ ٠يی َٓأ ٔج ُس َُ ٌَ ٣ط ک َ ِّ ٠با َ َ
آِ
کَِ٠ب ٔ َ
ک َوُ ٥َِ ٟت َش ًَِّ ٥ل َی َ َ
امیلسؿ نب  جب ،ہبعش ،دبعاہلل نب ایب ارفسل ،یبعش ،دعی نب احمت ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعماض ےس اکشر
ےکقلعتموپاھچ،آپےنرفامایہکارگریتیکداھرےگلوتاسوکاھکولافرارگاسےکرعض(دفرسےرسے)ےگلافرفہرماجےئوت
فہوموقذہےکمکحںیمےہ،اسوکہناھکف،ںیمےنوپاھچارگںیما ےنےتکوکوھچڑفںوتاساکایکمکحےہ؟آپےنرفامایارگمتمسباہلل
ڑپھرکےتکوکوھچڑفوتاسںیمےس اھکول،ںیمےنوپاھچارگفہ اتاھکےل،وتآپےنرفامایہکتماھکف،اسےئلہکاسےناہمترے
ےئلںیہنہکلبا ےنےئلرھکوھچڑاےہ،رھپںیمےنرعضایکہکںیماانپ اتوھچڑفںافراسےکاسھت(اکشرےکاپس)دفرسا اتاپؤں
(وتایکرکفں)آپےنرفامایہکتماھکؤاسےئلہکمتےنا ےنےتکرپمسباہللڑپیھےہدفرسےرپںیہن۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،دبعاہللنبایبارفسل،یبعش،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
رعماضےکاکشراکایبؿافرانبرمعریضاہللہنعےنلیلغےسامرےوہےئاکشرےکقلعتمرفامایہکفہوموقذہےکمکحںیمےہافراسمل،اقمس،اجمدہ،اربامیہاطعءافرنسح
ےناسوکرکمفہاھجمسےہافرنسحےنویتسبںافررہشفںںیملیلغالچےنوکرکمفہاھجمسافراسےکوسادفرسیوہگجںںیموکح اضمہقئںیہناھجمس

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 441

راوی ٗ :بیؼہ ،سٔیا ،٪ابزاہی ،٥ہ٤ا ٦ب ٩حارثً ،سی ب ٩حات٥

یؼ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔ ٥رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
ک ُُِٗ ٠ت َوِ ٔ َِ َٗ ٪تَٗ ٩َِ ٠ا ََ ٢وِ ٔ َِ َٗ ٪تُِ ٠ُٗ ٩َِ ٠ت َؤَِّ٧ا
 ١ا ِٟک ٔ ََل َب ا َِ ٤َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟة َٗا َ ٢ک ُ ِ٣َ ١ا أَ َِ ٣ش َِِ ٠ًَ ٩َ ٜی َ
ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِّٔ٧ا ُ٧زِ ٔس ُ
اب بٔ ٌَزِ ٔؿطٔ ٓ َََل َتأِک ُ ِ١
ِ َ ٧زمٔی بٔا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
اق َٗا َ ٢ک ُ ِ٣َ ١ا َخزَ ََ ٚو َ٣ا أَ َػ َ

ہصیبق،ایفسؿ،اربامیہ،امہؾنباحرث،دعینباحمتےتہکںیہہکںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!مہاھکسےئوہےئےتکوھچڑےتںیہ
(اس اک ایک مکح ےہ) آپ ےن رفامایہک ارگ اہمترے ےئل رھک وھچڑے وت اس وک اھکول ،ںیم ےن رعض ایک ارگہچ فہ امر ڈاںیل ،آپ ےن
رفامایہکارگاھپڑڈاےلوتاسوکاھکولافرارگاسیکڈڈنیےسرماجےئوتاسوکہناھکؤ۔
رافی  :ہصیبق،ایفسؿ،اربامیہ،امہؾنباحرث،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امکؿےساکشررکےناکایبؿافرنسحافراربامیہےناہکارگمتیسکاکشروکامرفافر...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
امکؿےساکشررکےناکایبؿافرنسحافراربامیہےناہکارگمتیسکاکشروکامرفافراساکاہھتایاپؤںوٹنرکدجاوہاجےئوتوجہصحدجاوہایگ،اسوکہناھکؤافرابیقہصحوک
اھکؤ افر اربامیہےناہک ہک ارگ اسیکرگدؿ ای رمکںیم امرا (افر رم ایگ)وت اسوک اھکول افراشمعےن زدی ےسلقنایکہک آؽ دبعاہلل ںیم ےس اکی صخش لی اگےئاک اکشرہن
رکاکسوتدبعاہللےنمکحدایہکاہجںومہعقوہامرںیافروجہصحاساکرگاجےئ،اسوکوھچڑدفافرابیقوکاھکؤ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 442

راوی ً :بساہلل ب ٩یزیس ،حیوة ،ربیٌہ ب ٩یزیس ز٣ظقی ،ابوازریص ،ابوثٌ٠بہ خظىی

یس ِّ
ٔیص ًَ ِ ٩أَبٔی َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟدظَ ىٔ ِّی
یٌ ُة بِ َُ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس َح َّسثَ َ٨ا َح ِی َوةُ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َرب ٔ َ
اٟس َِ ٣ظق ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِزر َ
ق َػ ِی ٕس أَ ٔػی ُس بٔ َ٘ ِوسٔی َوبٔک َ ِٔ ٠يی َّأ ٟذی
 ١فٔی آَ ٔ ٧يت ٔض ٔ َِ ٥وبٔأ َ ِر ٔ
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َِّٔ٧ا بٔأ َ ِر ٔ
ق َٗ ِو ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب أَ َٓ َ٨أِک ُ ُ

اب َٓإ ٔ َِ ٪و َج ِستُ َُِ ٥ي ِ َ ٍ َصا ٓ َََل َتأِکُُ٠وا ٓ َٔیضا
ََک َت ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
َِ ٟی َص ب ٔ َُ ٥ٕ ٠َّ ٌَ ٤وبٔک َ ِٔ ٠يی ا ِ٤ََ ٓ ٥ٔ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟا َي ِؼُ٠حُ لٔی َٗا َ ٢أَ َّ٣ا َ٣ا ذ َ ِ

َک َت
اس َ ٥اہللٔ َٓک ُ َِ ١و َ٣ا ٔػ ِس َت بٔکَِ٠ب ٔ َ
َوِ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تحٔ ُسوا َٓاُِ ٔشُ٠و َصا َوکُُ٠وا ٓ َٔیضا َو َ٣ا ٔػ ِس َت بٔ َ٘ ِوس َ
َک َت ِ
ک ا ََِ ٓ ٥ٔ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟذ َ ِ
ٔک ٓ ََذ َ ِ
ک َُيِ ٍ ٔ َُٓ ٥ٕ ٠َّ ٌَ ٣أ َ ِز َر َِ ٛت ذَکَا َتطُ َٓک ُ ِ١
اس َ ٥اہللٔ َٓک ُ َِ ١و َ٣ا ٔػ ِس َت بٔکَِ٠ب ٔ َ
ِ
دبعاہللنبسیدی،ویحۃ،ر ہعینبسیدیدیقشم،اوبادرسی،اوبہبلعثینشخےتہکںیہہکںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!ںیمالہ اتبےک
کلمںیمراتہوہں،ایکمہ اؿ ےکربونتںںیماھکںیئ افر اکشریکزنیمںیمراتہوہں،افر ںیمامکؿےساکشررکاتوہں افراےسی ےتک
ےک ذرہعی ےس یھب وج اھکسےئ وہےئ ںیہن وہےت افر اےسی ےتک ےس یھب وج اھکسےئ وہےئ وہےت ںیہ ،وت ریمے ےئل وکیسن وصرت
رتہبےہ؟ آپےنرفامایہکالہ اتب ےکقلعتموج متےنذرکایکاساک مکحہیےہہکارگمتاؿےک العفہوکح ربنتاپؤںوت اؿ ےک
ربونتںںیمہناھکؤافرارگہنےلموتاےسدوھولافراسںیماھکؤافراینپامکؿےسوجمتےناکشرایکےہ،ارگاسرپمسباہللڑپھ یےہ
وت اھکؤ افر اھکسےئ وہےئ ےتک ےک ذرہعی مت اکشر رکف ،ارگ اس رپ مسب اہلل ڑپھ  ی ےہ وت اھکؤ ارگریغب اھکسےئ وہےئ ےتک ےک ذرہعیےس
اکشررکفافراسےکذحبرکےناکومعقلماجےئوتاسوکاھکول۔
رافی  :دبعاہللنبسیدی،ویحۃ،ر ہعینبسیدیدیقشم،اوبادرسی،اوبہبلعثینشخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکنکیےنکنیھپافروگ یامرےناکایبؿ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
رکنکیےنکنیھپافروگ یامرےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 443

راوی  :یوسٕ ب ٩راطس ،وٛیٍ ب ٩ہاروٛ ،٪ہ٤ص ب ٩حشً ،٩بساہلل ب ٩بزیسہً ،بساہلل ب١ِٔ٣ ٩

وَ ٪و َّ
یس ًَ ِِ َٛ ٩ض َٔ ٤ص بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟیز ٔ َ
ٕ بِ َُ ٩را ٔط ٕس َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َویَزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ

ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩أَُ َّ ٧ط َرأَی َر ُج َّل َی ِد ٔذ ُٖ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ََل َت ِد ٔذ ِٖ َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ٩

َّس ِّ
ا َِ ٟد ِذ ٔ
اٟشَ َّ٩و َت ِٔ َ٘أ ُا ٌَِ ٟي ِ َن ث ُ ََّ ٥رآ ُظ
ٖ أَ ِو ک َ َ
ُک ُظ ا َِ ٟد ِذ َٖ َو َٗا َُ َّ ٧ِٔ ٢ط ََل ي َُؼا ُز بٔطٔ َػ ِی ْس َو ََل یُ ِ٨کَی بٔطٔ ًَ ُس ٌّو َو َل َٔ ٨َّ ٜضا َٗ ِس َتُ ٔ ِٜ
اَ ٪ی ِ َ
ک ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َ َ ٧هی ًَ ِ ٩ا َِ ٟد ِذ ٔ
َک َظ ا َِ ٟد ِذ َٖ َوأََ ِ ٧ت
ٖ أَ ِو َ ٔ
ک َی ِد ٔذ ُٖ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ أ ُ َح ِّسث ُ َ
َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ

ک ََ ٛذا َو ََ ٛذا
َت ِد ٔذ ُٖ ََل أُک َ َِّ ٤ُ ٠

کہ
وی ف نب رادش ،فعیک نب اہرفؿ ،مس نب نسح ،دبعاہلل نب ربدیہ ،دبعاہلل نب لفغم ےتہک ںیہ ہک اکی صخش وک رکنکایں ےتکنیھپ
وہےئداھکیوتاےساہکہکرکنکایںہنوکنیھپ،اسےئلہکیبن یلصاہللہیلعفملسےن اس ےسعنمرفامایایہیاہکہک آپ رکنکایںےنکنیھپ وک
رکمفہ ہ ےتھج ےھت افر رفامایہک اس ےس ہن وت اکشر وہاتکس ےہ افر ہن وکح  دنمش اس ےس رجمفح وہاتکس ےہ،اہں! یسک اک داتن وتڑ داتی ےہ
افرآھکنوھپڑداتیےہ،رھپاسوکاسےکدعبرکنکایںےتکنیھپوہےئداھکیوتاہکںیمےنھجتےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدحثی
ایبؿ ہک آپ ےن رکنکایں ےنکنیھپ ےس عنم رفامای ےہ ،ای آپ ےن اس وک رکمفہ اھجمس ےہ افر مت رکنکایں کنیھپ رےہ وہ ،ںیم مت آ ہدہ
ابتںیہنرکفںاگ۔
کہ
رافی  :وی فنبرادش،فعیکنباہرفؿ ،مسنبنسح،دبعاہللنبربدیہ،دبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجااسی اتاپےلہکاکشرایاجونریکافحتظےکےئلہنوہ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجااسی اتاپےلہکاکشرایاجونریکافحتظےکےئلہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 444

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًیً ،١بساٌٟزیز ب٣ ٩شً ،٥٠بساہلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا ِٗ َتى َی ک َ ِّ ٠با َِ ٟی َص بٔکَِٔ ٠ب َ٣ا ٔط َی ٕة أَ ِو َؿارٔیَ ٕة َن َ٘ َؽ ک ُ َّ ١یَ ِؤ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦طٔ

ٗٔي َ ٍاكَا ٔ٪
ومیس نب اامسلیع ،دبعازعلسی نب ملسم ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج
صخشااسی اتاپےلہکاجونریکافحتظایاکشرےکےئلہنوہوترہدؿاسےکلمعےسدفریقاطمکوہاجےتںیہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،دبعازعلسینبملسم،دبعاہللنبدانیر،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجااسی اتاپےلہکاکشرایاجونریکافحتظےکےئلہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 445

راوی ٣ :کی ب ٩ابزاہی ،٥ح٨و٠ہ ب ٩ابی سٔیا ،٪ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز

اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسا٤ّ ٔ ٟا َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا ا ِ٤َ ٟک ُِّّی بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َح ِ٨وَ َُ ٠ة بِ ُ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢ا ِٗ َتى َی ک َ ِّ ٠با ِ ٔ ََّل ک َ ِّ ٠با َؿارٔ ّیا َ ٔ ٟؼ ِی ٕس أَ ِو کََِ ٠ب َ٣ا ٔط َی ٕة َٓإَّٔ٧طُ َی ُِ ُ٘ ٨ؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجزٔظ ٔک ُ َّ ١یَ ِوٕ ٦
ٗٔي َ ٍاكَا ٔ٪
یکم نب اربامیہ ،ہلظنح نب ایب ایفسؿ ،اسمل ،دبعاہلل نب رمع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رفامای ہک وج صخش اکشر رپ ہلمح
رکےنفاےلایاجونریکافحتظرکےنفاےلےتکےکالعفہیسکےتکوکاپےلوترہدؿاسےکارجںیمےسدفریقاطمکوہاجےتںیہ۔
رافی  :یکمنباربامیہ،ہلظنحنبایبایفسؿ،اسمل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ

اسصخشاکایبؿوجااسی اتاپےلہکاکشرایاجونریکافحتظےکےئلہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 446

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩زرضی اہلل ً٨ہ٤ا

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ا ِٗ َتى َی ک َ ِّ ٠با ِ ٔ ََّل کََِ ٠ب َ٣ا ٔط َی ٕة أَ ِو َؿارٔ ّیا َن َ٘ َؽ ٔٔ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣طٔ ک ُ َّ ١یَ ِؤٕٗ ٦ي َ ٍاكَا ٔ٪
دبعاہللنبوی ف،امکل،انعف،انبرمعریضاہلل امہنےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوجصخشاجونریکافحتظ
ایاکشرےکالعفہیسکرغضےس اتاپےلوترہدؿاسےکارجںیمےسدفریقاطمکوہاجےتںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انعف،انبرمعریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگ اتاھکےل(وتایکمکحےہ)افراہللاعت یاکوقؽہکآپےسوپےتھچںیہہکاؿےک...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
ارگ اتاھکےل(وتایکمکحےہ)افراہللاعت یاکوقؽہکآپےسوپےتھچںیہہکاؿےکےئلایکالحؽےہ؟آپد ہدےئجیہکاہمترےےئلاپکزیچںیالحؽیکیئگںیہافرنج
اکشریاجونرفںوکمتمیلعتدفوجمتوکاہللےنمیلعتدیوتاےسیاجونرسجاکشروکاہمترےےئلڑکپںیاےساھکؤافراسرپاہللاکانؾیھبولافراہللاعت یےسڈرےتراہرکف،ےب
کشاہللاعت یدلجاسحبےنیلفاالےہ،وجارحےسرمادوصادئافروکابسارتجوحاینعمباكنشنٹواآاتےہافرانبابعسریضاہللہنعےناہکہکےتکاکاھکاناےسرخابرکاتی
ےہ،اسےنا ےنےئلرھکوھچڑاےہ،اہللاعت یرفاماتےہمتوکاؿوکاھکسےتوہاہیںکتہکفہوھچڑداتیےہافرانبرمعریضاہللہنعےناےسرکمفہاھجمسےہافراطعءےن
اہکہکارگوخؿ یپےلافراسںیمےساھکےئںیہنوتاھکول

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 447

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی ،١بیا ،٪طٌيیً ،سی ب ٩حات٥

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١بَ َیا َّٕ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ

اس َ ٥اہللٔ َٓک ُ ِ٤َّ ٣ٔ ١ا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت َِّٔ٧ا َٗ ِو َْ ٦ن ٔؼی ُس ب ٔ َض ٔذظ ٔا ِٟک ٔ ََل ٔب َٓ َ٘ا َِٔ ٢ذَا أَ ِر َسَِ ٠ت ٔ َلِکبَ َ
ََک َت ِ
ک ا َِ ٤َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟة َوذ َ ِ
و٤َ َّ ٧ِٔ ٪ا أَ َِ ٣شُ َٜط ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ َوِ ٔ َِ ٪خاََ ٟل َضا ٔ َلِک ْب ٔ٩ِ ٣
أَ َِ ٣شَِ ٠ًَ ٩َ ِٜیَ ٥ِ ُٜوِ ٔ َِ َٗ ٪تََّ ٔ ِ ٩َِ ٠ل أَ ِ ٪یَأِک ُ َ ١ا ِٟکَُِ ٠ب َٓإٔنِّی أَ َخ ُ
اٖ أَ ِ ٪یََ ُٜ
َُيِ ٍ ٔ َصا ٓ َََل َتأِک ُ ِ١
ہبیتق نب دیعس ،دمحم نب لیضف ،ایبؿ ،یبعش ،دعی نب احمت ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ہک مہ اس
وقؾ ںیم ںیہ ہک وج وتکں ےک ذرےعی اکش ر رکیت ےہ ،آپ ےن رفامای ہک بج مت اہلل اک انؾ ےل رک اھکسےئ وہےئ ےتک وک وھچڑف وت وج
اہمترےےئلرفکرںیھکاسںیمےساھکولارگہچفہ امرڈاںیلرگمہیہک اتاسںیمےسھچکاھکےل،اسےئلہکادنہشیےہہکاس
ےنا ےنےئلرفکراھکوہافرارگاسےکاسھتاسےکالعفہدفرسےےتکیھبلمےئگوہںوتتماھکؤ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبلیضف،ایبؿ،یبعش،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اساکشراکایبؿوجدفاینیتدؿکتاغبئرےہ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اساکشراکایبؿوجدفاینیتدؿکتاغبئرےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 448

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١ثابت ب ٩زیسً ،اػ ،٥طٌيیً ،سی ب ٩حات ٥رضی اہلل ً٨ہ

اػ َّْ ٩ِ ًَ ٥
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔ ٥رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ٩
یس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ُت بِ َُ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ک ًَل َی
ک َو َٗ َت ََٓ ١ک ُ َِ ١وِ ٔ ِ ٪أَک َ ََََ ٓ ١ل َتأِک ُ َِٓ ١إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َِ ٣ش َ
ک َو َس َِّ ٤ی َت َٓأ َ َِ ٣ش َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا أَ ِر َسَِ ٠ت کََِ ٠ب َ
ک ََل َت ِسرٔی أَ ُّی َضا َٗ َت ََ ١وِ ٔ َِ ٪ر َِ ٣ی َت
اس ُ ٥اہللٔ ًََِ ٠ی َضا َٓأ َ َِ ٣شَ ٩َ ِٜو َٗ َتَََ ٓ ٩َِ ٠ل َتأِک ُ َِٓ ١إَٔ َّ ٧
َک ِ
َن ِٔ ٔشطٔ َؤِذَا َخاََ ٟم ٔ َلِک ّبا  ٥َِ ٟیُ ِذ َ ِ

ئ ٓ َََل َتأِک ُ َِ ١و َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اَلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٩زا ُو َز
ک َٓک ُ َِ ١وِ ٔ َِ ٪و َٗ ٍَ فٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
اٟؼَّ ِی َس ٓ ََو َج ِس َت ُط َب ٌِ َس یَ ِوٕ ٦أَ ِو َی ِو َ٣ي ِ ٔن َِ ٟی َص بٔطٔ ِ ٔ ََّل أَثَزُ َس ِضَ ٔ٤
ٔی أَُ َّ ٧ط َٗا َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ٢ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥٠یزِمٔی اٟؼَّ ِی َس َٓی ِ٘ َت َٔف أَث َ َز ُظ ا ِٟیو َ٣ي ِ ٔن َو َّ
ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ًَِ ٩س ٓ ٕ
اٟث ََلثَ َة ث ُ َّ ٥یَحٔ ُس ُظ َِّ ٣ي ّتا
َ
َِ
َ ُ
َ ٪ِ ٔ ِ ١طا َئ
َوٓ ٔیطٔ َس ِض ُُ ٤ط َٗا َ ٢یَأِک ُ ُ
ومیسنباامسلیع،اثتبنبزدی،اعمص،یبعش،دعینباحمتریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکبجمتمسب
اہلل ڑپھرک اانپ  ات وھچڑدف افرفہ اکشر رفک رےھک افراس وک امرڈاےل وتاس وک اھکول افر ارگےتک ےن اھکایل وہ وت ہن اھکؤ اسےئل ہک اس
ےنا ےن ےئلرفکراھکےہ افرارگاسےکاسھتدفرسےےتکرشکیوہےئگوہں ،نجرپاہللاعت یاکانؾ ںیہنایلایگ افرفہاکشروک
رفک رںیھک افر لتق رکدںی وت تم اھکؤ ،اس ےئل ہک مت ںیہن اجےتن ہک اؿ ںیم ےس سک ےن لتق ایک ےہ افر ارگ یسک اکشر رپ وت ریت
امرےافراکیایدفدؿےک دعباسوکاپےئوتاسںیمریتےریتےکوساوکح اشنؿہنوہوتاسوکاھکےلافرارگاپینںیمرمایگوہوت
اس وک ہن اھکؤ افر دبعاالیلع ےن وباہطسداؤد ،اعرم ،دعی ایبؿ ایکہک دعی ےن یبن یلص اہللہیلع فملس ےس رعض ایک ہک ںیم اکشر رپ ریت
امراتوہںافردف نیتدؿکت اکشراغبئراتہےہرھپاسوک رماوہااپاتوہںافراسںیم ریماریتوہاتےہوتایکرکفں؟ آپ یلصاہلل
ہیلعفملسےنرفامایارگاچوہوتاسوکاھکول۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اثتبنبزدی،اعمص،یبعش،دعینباحمتریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاکشرےکاپسدفرسا اتوہ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
ارگاکشرےکاپسدفرسا اتوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 449

راوی  :آز ،٦طٌبہً ،بساہلل ب ٩ابی اٟشَف ،طٌيیً ،سی ب ٩حات٥

َف ًَ َِّ ٩
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
١
اٟش َ ٔ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی أ ُ ِر ٔس ُ

ک
ک َو َس َِّ ٤ی َت َٓأ َ َخ َذ َٓ َ٘ َت ََٓ ١أَک َ ََََ ٓ ١ل َتأِک ُ َِٓ ١إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َِ ٣ش َ
ک َ ِٔ ٠يی َوأ ُ َس ِّیم َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا أَ ِر َسَِ ٠ت کََِ ٠ب َ
ک َو٥َِ ٟ
آِ ََل أَ ِزرٔی أَ ُّی ُض َ٤ا أَ َخ َذ ُظ َٓ َ٘ا َََ ٢ل َتأِک ُ َِٓ ١إٔ٤َ َّ ٧ا َس َِّ ٤ی َت ًَل َی کَِ٠ب ٔ َ
ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ ُُِٗ ٠ت ِنِّٔی أ ُ ِر ٔس ُ
 ١ک َ ِٔ ٠يی أَ ٔج ُس َُ ٌَ ٣ط ک َ ِّ ٠با َ َ

اق َٓ َ٘ا َِٔ ٢ذَا أَ َػ ِب َت ب ٔ َح ِّسظ ٔ َٓک ُ َِ ١ؤِذَا أَ َػ ِب َت بٔ ٌَزِ ٔؿطٔ َٓ َ٘ َت ََٓ ١إَّٔ٧طُ َوٗٔیذْ ٓ َََل
ُت َش ًَِّ ٥ل َی َُيِ ٍٔظ ٔ َو َسأ َ ُِ ٟت ُط ًَ َِ ٩ػ ِی ٔس ا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
َتأِک ُ ِ١
آدؾ ،ہبعش ،دبعاہلل نب ایب ارفسل ،یبعش ،دعی نب احمت ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم مسب اہلل ڑپھ رک اانپ  ات وھچڑات
وہں،وتیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکبجمتمسباہللڑپھرکاانپ اتوھچڑفافرفہاےسڑکپرکامرڈاایلفرامرڈاےلوتاس ںیمےسہن
اھک ؤ،اسےئلہکاسےنا ےنےئلرفکراھکےہ،ںیمےنرعضایکہکںیماانپ اتوھچڑاتوہںافراسےکاسھتدفرسا اتاپاتوہں
افر ںیہناجاتن ہک اؿ ںیم ےس سک ےن اےس ڑکپا ےہ ،آپ ےن رفامای ہن اھکؤاس ےئل ہک مت ےن وت ا ےن ےتک رپ مسب اہلل ڑپیھ ےہ ہنہک
دفرسے ےتک رپ ،ا فر ںیم ےن آپ ےس رعماض ےس اکشر رکےن ےک قلعتم وپاھچ وت آپ ےن رفامای ہک ارگ اس یک داھر ےس زیمخ
وہاجےئوتاھکولافرارگاسیکڈڈنیگلاجےئافررماجےئوتفہوموقذہےہاسوکہناھکؤ
رافی  :آدؾ،ہبعش،دبعاہللنبایبارفسل،یبعش،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿرفاایتاکایبؿوجاکشررکےنےکقلعتمںیہ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اؿرفاایتاکایبؿوجاکشررکےنےکقلعتمںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 450

راوی ٣ :ح٤س ،ابٓ ٩ـی ،١بیاً ،٪ا٣زً ،سی ب ٩حات٥

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١بَ َیا ًَٕ ٩ِ ًَ ٪ا ٔ٣ز ٕ ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔ ٥رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

اس َ ٥اہللٔ َٓک ُ ِ٤َّ ٣ٔ ١ا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َِّٔ٧ا َٗ ِو َْ َ ٧ ٦ت َؼ َّی ُس ب ٔ َض ٔذظ ٔ ا ِٟک ٔ ََل ٔب َٓ َ٘ا َِٔ ٢ذَا أَ ِر َسَِ ٠ت ٔ َلِکبَ َ
ََک َت ِ
ک ا َِ ٤َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟة َوذ َ ِ
ک ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ َوِ ٔ َِ ٪خاََ ٟل َضا کَِْ ٠ب َُٔ ٩ِ ٣يِ ٍ ٔ َصا
ک ِ ٔ ََّل أَ َِ ٪یأِک ُ َ ١ا ِٟکَُِ ٠ب ٓ َََل َتأِک ُ َِٓ ١إٔنِّی أَ َخ ُ
و٤َ َّ ٧ِٔ ٪ا أَ َِ ٣ش َ
أَ َِ ٣شَِ ٠ًَ ٩َ ِٜی َ
اٖ أَ َِ ٪یَ ُٜ
ٓ َََل َتأِک ُ ِ١
دمحم ،انب لیضف،ایبؿ ،اعرم ،دعی نب احمت ےتہک ںیہ ہک ںیم ےنآپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل! مہ ایسی وقؾ ںیم
رےتہںیہوجاؿوتکںےساکشررکیتےہ،آپےنرفامایہکبجمتاھکسےئوہےئےتکوھچڑفافر اہللاکانؾاؿرپےلول(مسباہللڑپھ
ول) وت وج اہمترے ےئل رھک وھچڑںی اس ںیم ےس اھکول افر ارگ  ات اھکےل وت ہن اھکؤ اس ےئل ہک ادنہشی ےہ ہک اس ےن ا ےن ےئل رھک
وھچڑاوہافرارگاسےکاسھتدفرسےےتکیھبرشکیوہےئگوہںوتاسںیمےسہناھکؤ۔
رافی  :دمحم،انبلیضف،ایبؿ،اعرم،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اؿرفاایتاکایبؿوجاکشررکےنےکقلعتمںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 451

راوی  :ابوًاػ ،٥حیوة بَ ٩یح ،ح ،اح٤س ب ٩ابی رجاء ،س٤٠ہ ب ٩س٠امی ،٪اب٣ ٩بارک ،حیوة بَ ٩یح سے بواسلہ ربیٌہ
ب ٩یزیس اٟس٣ظقی ،ابوازریصً ،ائذ اہلل  ،ابوثٌ٠بہ خظىی

ئ َح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٩
َیِ ٕح ح و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س ابِ ُ ٩أَبٔی َر َجا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ َٕ ٩ِ ًَ ٥ح ِی َو َة بِ َٔ ُ ٩
یس ِّ
ٔیص ًَائ ُٔذ اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َث ٌََِ ٠ب َة
یٌ َة بِ ََ ٩یز ٔ َ
َیِ ٕح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َرب ٔ َ
اٟس َِ ٣ظق ٔ َّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو ِ ٔ ِزر َ
َح ِی َو َة بِ َٔ ُ ٩
اب
ا ُِ ٟدظَ ىٔ َّی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َي ُ٘و ُ ٢أَ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِّٔ٧ا بٔأ َ ِر ٔ
ق َٗ ِو ٕ ٦أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ق َػ ِی ٕس أَ ٔػی ُس بٔ َ٘ ِوسٔی َوأَ ٔػی ُس بٔک َ ِٔ ٠يی ا َِ ٥ٔ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟو َّأ ٟذی َِ ٟی َص ُ٤ّ ٠َّ ٌَ ٣ا َٓأ َ ِخبٔ ٍِنٔی َ٣ا َّأ ٟذی یَ ٔح ُّ٨َ َٟ ١ا
 ١فٔی آَ ٔ ٧يتٔض ٔ َِ ٥وأَ ِر ٔ
َ٧أِک ُ ُ
 ١فٔی آَ ٔ ٧يتٔض ٔ َِٓ ٥إ ٔ َِ ٪و َج ِستُ َُِ ٥ي ِ َ ٍ آَ ٔ ٧يتٔض ٔ َََِ ٓ ٥ل َتأِکُُ٠وا ٓ َٔیضا
ک بٔأ َ ِر ٔ
ق َٗ ِوٕ ٦أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ََک َت أََ َّ ٧
ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اب َتأِک ُ ُ
ک َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ٣ا َ٣ا ذ َ ِ

َِک ا ِس َ ٥اہللٔ ث ُ َّ ٥ک ُ ِ١
ک بٔأ َ ِر ٔ
ق َػ ِی ٕس ٓ ََ٤ا ٔػ ِس َت بٔ َ٘ ِو ٔس َ
ََک َت أََ َّ ٧
ک َٓاذ ُ ِ
َوِ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تحٔ ُسوا َٓاُِ ٔشُ٠وصَا ث ُ َّ ٥ک ُُ٠وا ٓ َٔیضا َوأَ َّ٣ا َ٣ا ذ َ ِ
ک َّأ ٟذی َِ ٟی َص ُ٤ّ ٠َّ ٌَ ٣ا َٓأ َ ِز َر َِ ٛت ذَک َا َتطُ َٓک ُ ِ١
اس َ ٥اہللٔ ث ُ َّ ٥ک ُ َِ ١و َ٣ا ٔػ ِس َت بٔکَِ٠ب ٔ َ
َو َ٣ا ٔػ ِس َت بٔکَِ٠ب ٔ َ
َِک ِ
ک ا َِٓ ٥ٔ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟاذ ُ ِ
اوباعمص ،ویحۃ نب رشحی ،ح ،ادمح نب ایب راجء ،ہملس نب امیلسؿ ،انب شابرک ،ویحۃ نب رشحی ےس وباہطس ر ہعی نب سیدی ادلیقشم،
اوبادرسی ،اعذئ اہلل  ،اوبہبلعث ینشخ ےتہک ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ںیم الہ
 اتبیکزنیمںیمراتہوہں،اؿےکربونتںںیماھکاتوہں،افراکشریکزنیمراتہوہںافرریتامکؿےساکشررکاتوہںافراھکسےئ
افر ریغب اھکسےئ وہےئ ےتک ےک ذرےعی ےس یھب اکشر رکات وہں ،وت آپ رفامںیئ ہک اؿ ںیم ےس وکؿ یس وصرت امہرے ےئل الحؽ
ےہ ،آپ ےن رفامای مت ےن وج ایبؿ ایک ہک مت الہ  اتب یک زنیم ںیم رےتہ وہ افر اؿ ےک ربونتں ںیم اھکےت وہ ،ارگ ںیہمت اؿ ےک
ربونتںےکالعفہوکح ربنتلماجےئوتاؿےکربونتںںیمہناھکافرارگہنےلموتاؿوکدوھرکاصػرکول،رھپاسںیماھکؤافروجمت
ےنایبؿایکہکاکشریکزنیمںیمرےتہ وہ،وتاینپامکؿےسوجاکشررکفافراسرپمسباہللڑپھولوتاھکول،افرمسباہللڑپھرکئالھکےئ
وہےئےتکےکاکشرےیکوہےئوکاھکول،وتاس(ےکاکشرےیکوہےئ)وکاھکؤافرریغباھکسےئوہےئےتکےکذرہعیےسوجاکشررکفافر
اےسےکذحبرکےناکومہعقلماجےئوتاھکول۔
رافی  :اوباعمص ،ویحۃ نب رشحی ،ح ،ادمح نب ایب راجء ،ہملس نب امیلسؿ ،انب شابرک ،ویحۃ نب رشحی ےس وباہطس ر ہعی نب سیدی
ادلیقشم،اوبادرسی،اعذئاہلل،اوبہبلعثینشخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اؿرفاایتاکایبؿوجاکشررکےنےکقلعتمںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 452

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،طٌبہ ،طا ٦ب ٩زیس ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢أَ ِن َٔ ِح َ٨ا

أَ ِرّ َ ٧با ب ٔ َِّ ٤ز َّ
اٟو ِض َزا ََٔ ٓ ٪ش ٌَ ِوا ًََِ ٠ی َضا َحًَّی َِٟٔبُوا ٓ ََش ٌَ ِی ُت ًََِ ٠ی َضا َحًَّی أَ َخ ِذتُ َضا َٓحٔئ ُِت ب ٔ َضا ِلٔ َی أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ٓ ََب ٌَ َث ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َور َِٔ ٛی َضا أَ ِو َٓد ٔ َذیِ َضا َٓ َ٘ب ٔ َ٠طُ

دسمد ،ییحی  ،ہبعش ،اشؾ نب زدی ،اسن نب امکل ےتہک ںیہ ہک مہ ےن اقمؾ رمارہظلاؿ ںیم اکی رخوگش اگھبای افر ولگ اس ےک ےھچیپ
دفڑےنکیلاسےکڑکپےنےساعزجرےہ،ںیماسےکےھچیپدفڑا،اہیں کتہکاےساپایل،ںیماسوکاوبہحلطےکاپسےلرکآای وت
اںوہںےناسیکدفونںراںینافردفونںوکےہلیبنرکمییلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمےجیھبوتآپےناںیہنوبقؽرکایل۔
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،اشؾنبزدی،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہپڑفںرپاکشررکےناکایبؿ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اہپڑفںرپاکشررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 453

راوی  :یحٌی ب ٩س٠امی ،٪اب ٩وہب٤ً ،زو ،ابواْ٨ٟص٧ ،آٍ ابوٗتازہ

رض َح َّسثَطُ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َِ ٣ول َی أَبٔی َٗ َتا َز َة َوأَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخبَ ٍََ٧ا ًَ ِْ ٤زو أَ َّ ٪أَبَا أ ِ ٨َّ ٟ
َػإ ٔ ٟح َِ ٣ول َی اَّ ٟت ِوأَ َٔ ٣ة َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َٗ َتا َز َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٓ ٥َ ٠امی بَي ِ َن ََ َّٜ ٣ة َوا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َوص ُِ٥

َح َُ َ ٣
ض َو ُُ ٨ِ ٛت َر َّٗ ّ
اض َُ ٣تظَ وِّٓ ٔي َن ٔ ٟظَ ِی ٕئ
ُٔ ِ ٣
َف ٕ
ائ ًَل َی ا ِٟحٔ َبا َٔٓ ٢ب َ ِي َ٨ا أََ٧ا ًَل َی ذََ ٔ ٟ
ک ِٔذِ َرأَیِ ُت اَ ٨َّ ٟ
وَ ٪وأَ٧ا َر ُج ْ ١ح ًٌَّٔ ١ل َی َ َ
َٓ َذ َص ِب ُت أَُ ِ ٧وزُ َٓإٔذَا ص َُو ح َٔ٤ا ُر َو ِح ٕع َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟض ِ٣َ ٥ا َص َذا َٗاُٟوا ََل ِ َ ٧سرٔی ُُِٗ ٠ت ص َُو ح َْٔ ٤ار َو ِحش ٌّٔی َٓ َ٘اُٟوا ص َُو َ٣ا َرأَیِ َت َو ُُ ٨ِ ٛت
َ
َاک َحًَّی
َن ٔش ُ
ْضبِ ُت فٔی أَثَزٔظ ٔ َٓ ٥َِ ٠یَََّ ٔ ِ ٩ِ ُٜل ذ َ
یت َس ِو َّٔط َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟض َِ٧ ٥اؤُٟونٔی َس ِو َّٔط َٓ َ٘اُٟوا ََل نٌُٔيَ ُ٨
ک ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٨زَ ُِ ٟت َٓأ َخ ِذتُ ُط ث ُ ََّ َ ٥
ُقتُ ُط َٓأ َ َت ِی ُت َِِٔ ٟیض ٔ ُِِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت َُ ٟض ُِٗ ٥و ُ٣وا َٓا ِح َتُ٠ٔ٤وا َٗاُٟوا ََل ُّ ٤َ َ ٧شطُ َٓ َح َُ ٠ِ ٤تطُ َحًَّی ٔجئِ ُت ُض ِ ٥ب ٔطٔ َٓأبََی َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥وأَک َ ََ ١ب ٌِ ُـ ُض ِ٥
ًَ َ ِ

ٕ َل ٥ِ ُٜأ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِز َر ُِ ٛت ُط َٓ َح َّسث ِ ُت ُط ا َِ ٟحس َ
ٔیث َٓ َ٘ا َ ٢لٔی أَبَق ٔ َی ََ ٥ِ ٌَُٜ ٣ط ِی ْئ ُٔ ٨ِ ٣ط
َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟض ِ ٥أََ٧ا أَ ِس َت ِوٗ ٔ ُ
ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢کُُ٠وا َٓ ُض َو ك ُ ٌِ ْ ٥أَك ِ ٌَ َ٤ُ ُٜ٤و ُظ اہللُ

ییحی نب امیلسؿ ،انب فبہ ،رمعف ،ا وبارصنل ،انعف اوباتقدہ ےکآزاد رکدہ الغؾ افر اوباصحل وتاہم ےک وم ی ےنایبؿ ایک ہک ںیم یبن رکمی
یلصاہللہیلعفملسےکاسھت افرودہنیےکدرایمؿاھت،اساحؽںیمہکافرولگا جاؾابدنےھوہےئےھتافرںیمریغبا جاؾےک
وھگڑےرپوساراھتافرںیماہپڑفںرپتہبزایدہڑچےنھفاالاھت،ںیمےنداھکیہکولگیسکزیچیکرطػوشؼےسدھکیرےہںیہ،ںیم
یھبرظندفڑارکدےنھکیاگل،وتاکیوگررخاھت،ںیمےنولوگںےسوپاھچہیایکزیچےہ؟اںوہںےنوجابدایہکمہںیہناجےتنںیم ےن
اہکہیوگررخےہاںوہں ےن وجابدایہکںیماانپوکڑاوھبؽایگرتاوت ںیم ےناؿےس اہکہک ریماوکڑادےدفاںوہںےن اہکمہاہمتری
ھچکوددہنرکںیےگافرںیماکشریکزنیمںیمراتہوہںافرریتامکؿےساکشررکاتوہںافراھکسےئافرریغب اھکسےئوہےئےتک ےک
ذرےعیےسیھباکشررکاتوہں،وتآپرفامںیئہک اؿںیم ےسوکؿ یسوصرتامہرےےئلالحؽےہ،آپ ےنرفامایمتےنوجایبؿ
ایکہکمتالہ اتبیکزنیمںیمرےتہوہافراؿےکربونتںںیماھکےتوہ،ارگںیہمتاؿےکربونتںےکالعفہوکح ربنتلماجےئوت
اؿےکربونتںںیمہناھکؤافرارگہنےلموتاؿوکدوھرکاصػرکول،رھپاسںیماھکؤافروجمتےنایبؿایکہکاکشریکزنیمںیمرےتہ
وہ،وتاینپامکؿےسوجاکشررکفافراسرپمسباہللڑپھولوتاھکول،افرمسباہللڑپھرکئالھکےئوہےئےتکاکاھکول،وتاس(ےکاکشرےیک
وہےئ)وکاھکؤافرریغباھکسےئوہےئےتکےکذرہعیےسوجاکشررکفافراےسےکذحبرکےناکومہعقلماجےئوتاھکول۔
رافی  :ییحینبامیلسؿ،انبفبہ،رمعف،اوبارصنل،انعفاوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿرفاایتاکایبؿوجاکشررکےنےکقلعتمںیہ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اؿرفاایتاکایبؿوجاکشررکےنےکقلعتمںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 454

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابی ا٨ٟرض ً٤ز بً ٩بیس اہلل ٛے آزاز َکزہ َُل٧ ،٦آٍ ،ابوٗتازہ

رض َِ ٣ول َی ًُ ََ ٤ز بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َِ ٣ول َی أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة أَُ َّ ٧ط
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ْط ٔ َّ
ٕ َ ٍَ ٣أَ ِػ َح ٕ
اب َُ ٟط ُٔ ِ ٣
ا ٪ب ٔ َب ٌِ ٔف َ ٔ
َح ٔ٣ي َن َوص َُو َُيِ ٍُ
اَ ٍَ ٣َ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی ِٔذَا ک َ َ
کَ َ
یَ ٜ٣َ ٙة َت َد ََّ ٠

َحَ َ ٕ ٦
َف ٔسطٔ ث ُ ََّ ٥سأ َ َ ٢أَ ِػ َحابَطُ أَ ِ ٪یُ َ٨اؤُٟو ُظ َس ِوكّا َٓأَبَ ِوا َٓ َشأ َ َُ ٟض ُِ ٥ر َِ ٣حطُ َٓأَبَ ِوا َٓأ َ َخ َذ ُظ
َفأی ح َّٔ ٤ارا َو ِح ٔظ ًّیا َٓا ِس َت َوی ًَل َی َ َ
َُ ٔ ِ ٣
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبَی َب ٌِ ُـ ُض ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا أَ ِز َر ُٛوا َر ُسو َ٢
ث ُ ََّ ٥ط َّس ًَل َی ا ِٟحٔ َ٤ارٔ َٓ َ٘ َت َُ ٠ط َٓأَک َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َب ٌِ ُف أَ ِػ َح ٔ
ک َٓ َ٘ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا ه ٔ َی ك ُ ٌِ َْ ٤ة أَك ِ ٌَ َ٤ُ ُٜ٤وصَا اہللُ تٌالی
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سأَُٟو ُظ ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ

اامسلیع،امکل،ایبارضنل رمعنبدیبعاہللےکآزادرکدہالغؾ،انعف،اوباتقدہےکآزادرکدہالغؾ،اوباتقدہےتہکںیہہکفہیبنرکمییلصاہلل
ہیلعفملسےکاسھت ےھت،اہیںکتہکبج ےکیسکراےتسںیمےچنہپوتدنچاسویھتں ےکرمہاہوجا جاؾابدنےھوہےئےھت ،آپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےھچیپ رہ ےئگ ،نکیل اوباتقدہ وخد احتل ا جاؾ ںیم ںیہن ےھت ،اںوہں ےن اکی وگررخداھکی افر ا ےن وھگڑے رپ
وسار وہےئگ ،رھپ ا ےن اسویھتں ےس اہک ہک وکڑا دے دف ،اںوہں ےن ااکنر ایک ،رھپ اؿ ےس اانپ زینہ اماگن ،اںوہں ےن دےنی ےس ااکنر
ایک،انچہچنوخدارترکاسوکےلایل،رھپ اسوگررخرپہلمحایکافراےسامرڈاال،آپیلصاہللہیلعفملسےکضعباحصہبےناسںیمےس
اھکایافرضعبےنااکنرایک ،بجہیولگآپیلصاہللہیلعفملسےکاپسےچنہپ وتآپ یلصاہللہیلعفملسےساس ےکقلعتمدرای ت
ایک،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایفہوتاکیوخراکےہوجںیہمتاہللاعت یےنالھکح ےہ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،ایبارضنلرمعنبدیبعاہللےکآزادرکدہالغؾ،انعف،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اؿرفاایتاکایبؿوجاکشررکےنےکقلعتمںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 455

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار ،ابوٗتازہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ِٔ ٣ث َُ ٠ط ِ ٔ ََّل أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢ص ِ٥ِ ٌَُٜ ٣َ ١
ک ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
ِٔ َٟ ٩ِ ٣حٔ٤طٔ َط ِی ْئ
اامسلیع ،امکل ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،اوباتقہ ےس ایسرطح رفاتی رکےت ںیہ ،رگم اانت ااضہف ایکہکآپ ےن رفامای ہک آپ ےک
اپساساکناچوہاھچکوگتشےہ؟۔
رافی  :اامسلیع،امکل،زدینباملس،اطعءنباسیر،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکدرایاکاکشراہمترےےئلالحؽےہافررضحترمعےنرفامایہکص...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اہلل اعت  ی اک وقؽ ہک درای اک اکشر اہمترے ےئل الحؽ ےہ افر رضحت رمع ےن رفامای ہک دیص ےس رماد فہ ےہ وج اجؽ ےس اکشر ایک اجےئ افر اعطؾ ےس رماد فہ ےہ سج وک درای
کنیھپدے،رضحتاوبرکبریضاہللہنعےنرفامایہکاطیف(درایںیموخدرمرکریتےنفاال)الحؽےہ،افرانبابعسےنرفامایہکاعطؾےسرماددرایںیمرماوہااجونرےہ
رگمفہوجےھجترکمفہولعمؾوہافررجثیوکوہیدیںیہناھکےت،نکیلمہاھکےتںیہ،آپیلصاہللہیلعفملسےکاحصیبرشحیےنرفامای ہکدراییکامتؾزیچںی ذموبحےکمکح
ںیمںیہ،اطعءےناہکہکرپدنے(وجاپینرپاُرتےتںیہ)اکذحبرکانںیمانمبساتھجمسوہںافرانبرججیےناہکہکںیمےناطعءےسرہنفںافراہپڑفںیکوچویٹںرپوجاپین
عمجوہایگ،اےسےکاکشرےکقلعتموپاھچہکایکہییھبدرایح اکشرےکمکحںیمےہ،اںوہںےناہکاہں!رھپہیآتیالتفتیکھداذعبرفاتاسغئرشاہبفھداحلمااجج
فنملکاتتکلوؿامحلرطای،افرنسحریضاہللہنعدرایح وتکںیکاھکؽےسینبوہح زنیرپوساروہےتےھتافریبعشےناہکہکارگریمےرھگےکولگکڈنیکاھکےتوت
ںیم اؿوک الھکداتی،افرنسحرصبیےنوھچکےںیم ھچک  ججںیہن اھجمسافرانبابعس ریض اہلل ہنعےن رفامای ہک درایاک اکشر اھکؤ ،ارگہچاسوکوہیدی،رصنی ایوجمیس ےن
اکشرایکوہ،اوبادلرداءےنرمیےکقلعتمرفامایہکدوھپافرویلھچمںےنرشابوکذحبرکدای(الحؽرکدایےہ)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 456

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ،جابز رضی اہلل ً٩

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِْ ٤زو أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘و َُُ ٢زَ ِوَ٧ا َج ِی َع ا َِ ٟد َب ٔم
وأ ُ ِّ٣ز أَبُو ًُبَی َس َة َٓ ُحٌ َ٨ا ُجو ًّا َطس ّ َ
ٕ َط ِضز َٕٓأ َ َخ َذ
َح حُو ّتا َِّ ٣ي ّتا  ٥َِ ٟیُ َز ِٔ ٣ثُ ُ٠ط يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَ ٍُ َٓأَک َ ِ٨َ ٠ا ُٔ ٨ِ ٣ط ن ِٔؼ َ
ِ
ِ
َ َ
ٔیسا َٓأ َِ ٟقی ا َِ ٟب ِ ُ

أَبُو ًُب َ ِی َس َة ًَوِ ّ٤ا ٔٔ ً ٩ِ ٣وَ ا ٔ٣طٔ ٓ ََ٤زَّ اٟزَّاُ ٔ ٛب َت ِح َت ُط
دسمد،ییحی،انبرججی،رمعف،اجربریضاہللہنعےتہکںیہہکمہشیجالحیٹطےکاسھتاہجدںیمےھت،امہرےرسداراوبدیبعہےھت،ںیمہ
تہبتخسوھبکیگلوتدرایےناکیتہبڑبیرمدہیلھچمانکرےرپڈاؽدی،ےسجةنعاہکاجاتےہ،مہےناینتڑبییلھچمںیہندیھکی
یھت،مہاےسفصامہکتاھکےترےہ،اوبدیبعہےناسیکڈہویںںیمےساکیڈہیےل  یفہ(اینتڑبییھتہک)اسےکےچینےس
وسارذگراجات۔
رافی  :دسمد،ییحی،انبرججی،رمعف،اجربریضاہللنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکدرایاکاکشراہمترےےئلالحؽےہافررضحترمعےنرفامایہکص...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اہلل اعت ی اک وقؽ ہک درای اک اکشر اہمترے ےئل الحؽ ےہ افر رضحت رمع ےن رفامای ہک دیص ےس رماد فہ ےہ وج اجؽ ےس اکشر ایک اجےئ افر اعطؾ ےس رماد فہ ےہ سج وک درای
کنیھپدے،رضحتاوبرکبریضاہللہنعےنرفامای ہکاطیف(درایںیموخدرمرکریتےنفاال)الحؽےہ،افرانبابعسےنرفامایہکاعطؾےسرماددرایںیمرماوہااجونرےہ
رگمفہوجےھجترکمفہولعمؾوہافررجثیوکوہیدیںیہناھکےت،نکیلمہاھکےتںیہ،آپیلصاہللہیلعفملسےکاحصیبرشحیےنرفامایہکدراییکامتؾزیچںی ذموبحےکمکح
ںیمںیہ،اطعءےناہکہکرپدنے(وجاپینرپاُرتےتںیہ)اکذحبرکانںیمانمبساتھجمسوہںافرانبرججیےناہکہکںیمےناطعءےسرہنفںافراہپڑفںیکوچویٹںرپوجاپین
عمجوہایگ،اےسےکاکشرےکقلعتموپاھچہکایکہییھبدرایح اکشرےکمکحںیم ےہ،اںوہںےناہکاہں!رھپہیآتیالتفتیکھداذعبرفاتاسغئرشاہبفھداحلمااجج
فنملکاتتکلوؿامحلرطای،افرنسحریضاہللہنعدرایح وتکںیکاھکؽےسینبوہح زنیرپوساروہےتےھتافریبعشےناہکہکارگریمےرھگےکولگکڈنیکاھکےتوت
ںیم اؿوک الھکداتی ،افرنسحرصبیےنوھچکےںیم ھچک  ججںیہن اھجمسافرانبابعس ریض اہلل ہنعےن رفامای ہک درایاک اکشر اھکؤ ،ارگہچاسوکوہیدی،رصنی ایوجمیس ےن
اکشرایکوہ،اوبادلرداءےنرمیےکقلعتمرفامایہکدوھپافرویلھچمںےنرشابوکذحبرکدای(الحؽرکدایےہ)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 457

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،سٔیا٤ً ،٪زو ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ ّزا َي ُ٘و َُ ٢ب ٌَ َث َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ ََل َث

ُقیِ ٕع َٓأ َ َػابَ َ٨ا ُجو َْ َطس ْ َّ َ
یم َج ِی َع ا َِ ٟد َب ٔم َوأَ َِ ٟقی
ٔ٣ائ َ ٔة َرأٛبٕ َوأَ ٔ٣ي ٍَُ٧ا أَبُو ًُب َ ِی َس َة َ٧زِ ُػ ُس ً ٔي ّ ٍا َ ُ ٔ ٟ
ٔیس َحًی أک َ ِ٨َ ٠ا ا َِ ٟد َب َم ٓ َُش ِّ َ
ٕ َط ِضز ٕ َوا َّز َص َّ٨ا ب ٔ َو َزٔٛطٔ َحًَّی َػ ََ ٠ح ِت أَ ِج َشا ُ٨َ ٣ا َٗا ََٓ ٢أ َ َخ َذ أَبُو ًُب َ ِی َس َة ٔؿ ٌَّ ٠ا ٔ٩ِ ٣
َح حُو ّتا يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَ ٍُ َٓأَک َ ِ٨َ ٠ا ن ِٔؼ َ
ا َِ ٟب ِ ُ
َح ث َ ََل َث َجزَائ َٔز ث ُ َّ ٥ث َ ََل َث َجزَائ َٔز ث ُ ََّ َ ٧ ٥ضا ُظ أَبُو
أَ ِؿ ََلًٔطٔ َٓ ََ ٨ؼ َب ُط ٓ ََ٤زَّ اٟزَّاُ ٔ ٛب َت ِح َتطُ َوک َ َ
أ ٓ ٪ي َ٨ا َر ُج ْ٤َّ ٠َ َٓ ١ا ا ِط َت َّس ا ُِ ٟحو َُ َ َ َ ٧
ًُب َ ِی َس َة
دبع اہلل نب دمحم ،ایفسؿ ،رمعف ،اجرب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ نیت وس وسار ےھت ،نج وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اجیھب افر امہرے
رسدار اوبدیبعہ ےھت ،مہ رقشی ےک اقہلف یک ات ںیم ےھت ،ںیمہ تہب تخس وھبک یگل ،اہیں کت ہک مہ ےن طبخ (رکیک ےک ےتپ)
اھکےئ ،ایس ےئل اس رکشل اک انؾ شیج طبخ راھک ایگ افر درای ےن اکی یلھچم ےسج ةنع اہک اجات اھت ،انکرے رپ ال رک ڈاؽ دی ،مہ دنپرہ دؿ
کتاسوکاھکےترےہ،افراسیکانکچح ےسمہےنا ےنمسجرپرفنغامشلایک،اہیںکتہکامہرےمسجدنترتسوہےئگ،اجرب
ےناہکہکاوب دیبعہےناسیکںویلسںںیمےساکییلسپےلرکڑھکییکوتاسےکےچینےسوسارذگرایگ،مہںیماکیآد یاھت،اس
وکبجیھبوھبکزایدہیتگلوتنیتنیتافٹنذحبرکداتی،رھپاوبدیبعہےناسوکعمجرکدای۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،ایفسؿ،رمعف،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڈٹیاھکےناکایبؿ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
ڈٹیاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 458

راوی  :ابواٟوٟیس ،طٌبہ ،ابوئٌور ،اب ٩ابی او ٰفی

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی َي ٌِ ُٔو ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََُ ٢زَ ِوَ٧ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِب ٍَ َُزَ َوا ٕ
 ٩ِ ًَ ١أَبٔی َي ٌِ ُٔو ٕر ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی
َسائ ٔی ُ
ت أَ ِو ٔس ًّتا ُ٨َّ ٛا َ٧أِک ُ ُ
ُ ٌَ ٣َ ١ط ا َِ ٟح َزا َز َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪وأَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َوِ ٔ ِ َ
َس ِب ٍَ َُزَ َوا ٕ
ت

اوباولدیل،ہبعش،اوبوفعیر،انبایبافٰیفےتہکںیہہکمہیبنیلصاہللہیلعفملسےکاسھتھچایاستزغفاتںیمرشکیوہےئ،مہآپ
ےکاسھتڈٹیاھکےتےھت،افراوبوعاہنافرارسالیئےنوباہطساوبوفعیرنبایبافیفےساستزغفاتاکظفلایبؿایکےہ۔
رافی  :اوباولدیل،ہبعش،اوبوفعیر،انبایبافٰیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجمسےکربنتافررمداراکایبؿ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
وجمسےکربنتافررمداراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 459

راوی  :ابو ًاػ ،٥حیوة بَ ٩یح ،ربیٌہ ب ٩یزیس ز٣ظقی ،ابوازریص خوَلنی ،ابوثٌ٠بہ ،خظىی

یس ِّ
ٔیص ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ ُّی َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
یٌ ُة بِ َُ ٩یز ٔ َ
َیِ ٕح َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َرب ٔ َ
اٟس َِ ٣ظق ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ِ ٔ ِزر َ
اػ َٕ ٩ِ ًَ ٥ح ِی َو َة بِ َٔ ُ ٩
١
َح َّسثَىٔی أَبُو َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟدظَ ىٔ ُّی َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِّٔ٧ا بٔأ َ ِر ٔ
ق أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َٓ َ٨أِک ُ ُ

ق َػ ِی ٕس أَ ٔػی ُس بٔ َ٘ ِوسٔی َوأَ ٔػی ُس بٔک َ ِٔ ٠يی ا َِ ٥ٔ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟوبٔک َ ِٔ ٠يی َّأ ٟذی َِ ٟی َص ب ٔ َُ٘ َٓ ٥ٕ ٠َّ ٌَ ٤ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
فٔی آَ ٔ ٧يتٔض ٔ َِ ٥وبٔأ َ ِر ٔ
اب ٓ َََل َتأِکُُ٠وا فٔی آَ ٔ ٧يتٔض ٔ ََِّ ٔ ِ ٥ل أَ ََِ ٪ل َتحٔ ُسوا ب ُ ًّسا َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تحٔ ُسوا ب ُ ًّسا َٓاُِ ٔشُ٠وصَا
ق أَصِ َٔ ٔ ٛ ١ت ٕ
ک بٔأ َ ِر ٔ
ََک َت أََ َّ ٧
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٣ا َ٣ا ذ َ ِ
َِک
ََک َت أَ ٥ِ َُّٜ٧بٔأ َ ِر ٔ
اس َ ٥اہللٔ َوک ُ َِ ١و َ٣ا ٔػ ِس َت بٔکَِ٠ب ٔ َ
ق َػ ِی ٕس ٓ ََ٤ا ٔػ ِس َت بٔ َ٘ ِو ٔس َ
َِک ِ
ک ا َِٓ ٥ٔ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟاذ ُ ِ
ک َٓاذ ُ ِ
َوکُُ٠وا َوأَ َّ٣ا َ٣ا ذ َ ِ
ک َّأ ٟذی َِ ٟی َص ب ٔ َُٓ ٥ٕ ٠َّ ٌَ ٤أ َ ِز َر َِ ٛت ذَکَا َت ُط َٓک ُ ُِ ٠ط
اس َ ٥اہللٔ َوک ُ َِ ١و َ٣ا ٔػ ِس َت بٔکَِ٠ب ٔ َ
ِ

اوب اعمص ،ویحۃ نب رشحی ،ر ہعی نب سیدی دیقشم ،اوبادرسی وخالین ،اوبہبلعث ،ینشخ ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم

ںیم احرضوہاافررعضایکایروسؽاہلل!مہالہ اتبیکزنیمںیمرےتہںیہاسےئلمہاؿےکربونتںںیماھکےتںیہافراکشریک
زنیمرےتہںیہافرمہامکؿےسافرا ےناھکسےئوہےئ ےتکےکذرہعیےساکشررکےتںیہ،وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہک مت ےنوجایبؿایکہکالہ  اتبیکزنیمںیمرےتہوہوتاؿےکربنت ںیمہناھکفرگمہیہکاسےکوساوکح اچرہاکرہنوہ،ارگ وکح 
وصرت ہن وہ وت اںیہن دوھول افر اؿ ںیم اھکف افر مت ےن وج ایبؿ ایک ہک مت اکشر یک زنیم ںیم رےتہ وہ وت ارگ مت امکؿ ےس اس رپ ﴿مسب
اہلل﴾ ڑپھ رک اکشر رکف وت اھکول افر ارگ ریغب اھکسےئ وہےئ ےتک ےک ذرہعی ےس اکشر رکف افر اس ےک ذحب اک ومعق لم ایگ وہ وت (ذحب
رکےک)اھکول۔
رافی  :اوباعمص،ویحۃنبرشحی،ر ہعینبسیدیدیقشم،اوبادرسیوخالین،اوبہبلعث،ینشخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
وجمسےکربنتافررمداراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 460

راوی ٣ :کی ب ٩ابزاہی ،٥یزیس ب ٩ابی ًبیس ،س٤٠ہ ب ٩اٛوَ

َح َّسثَ َ٨ا ا ِ٤َ ٟک ُِّّی بِ ُٔ ِ ٩بِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی یَزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اَلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أَ َِ ٣ش ِوا یَ ِو ََ َٓ ٦ت ُحوا َخ ِیب َ َ ٍ أَ ِو َٗ ُسوا
اَٗ ٪اُٟوا ُ ُٟحو ٔ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ ِاْل ٔ ِن ٔش َّی ٔة َٗا َ ٢أَصِزٔي ُ٘وا َ٣ا ٓ َٔیضا
اَٗ ٪ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ًَ ٥َ ٠ل َ ٦أَ ِو َٗ ِستُ َِ ٥ص ٔذظ ٔا٨ِّ ٟي َ ٍ َ
ا٨ِّ ٟي َ ٍ َ

ی٣َ ٙا ٓ َٔیضا َو َن ِِ ٔشَ ُ٠ضا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو ذَا َک
ور َصا َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََُ ٧ ٢ضز ٔ ُ
َّسوا ُٗ ُس َ
َو ِاُ ٔ ٛ

یکمنباربامیہ،سیدینبایبدیبع ،ہملسنباوکعےسرفاتیرکےتںیہہکبجربیخحتفوہاکچوتاشؾےکفتقولوگںےنآگاگلسح 
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہکمتےنسکزیچرپآگاگلسح ےہ(ینع ایکاکپ رےہوہ)ولوگں ےنوجابدای رہشیدگوھںاک
وگتشآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوج ھچکاسںیمےہاےسکنیھپدفافراؿاہڈنویںوکوتڑدفاکیآد یامجتعےسڑھکا
وہاافررعضایکایکااسیںیہنوہاتکسہکمہاسےکادنریکزیچوککنھپدںیافراسربنتوکدوھںیلآپےنرفامایااھچیہییہس

رافی  :یکمنباربامیہ،سیدینبایبدیبع،ہملسنباوکع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذہحیبرپمسباہللڑپےنھاکایبؿ،افراسصخشاکایبؿوجدصقاوھچڑدے،انبابعسریض...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
ذہحیب رپمسب اہللڑپےنھاک ایبؿ،افراسصخشاک ایبؿوجدصق اوھچڑدے ،انبابعس ریضاہلل ہنعےن رفامایہک ارگوھبؽ اجےئوت وکح   ججںیہنافر اہللاعت یاک رفامؿ ہکہن
بھ
اھکؤاسںیمےسسجرپاہللاکانؾہنایل ایگوہہیقسفےہافروھبؽرکوھچڑےنفاےلوکافقسںیہناہکاجےئاگ،اہللاعت یاکوقؽ فاؿاایشلنیطویلوحؿا یافایل ماجیلدولمک
فاؿاعغتمومھامکنرشملوکؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 461

٣وسی ب ٩اس٤اًی ،١ابوًوا٧ہ ،سٌیس بَّ٣ ٩سوً ،ٚبایہ ب ٩رٓاًہ ب ٩رآٍ اپ٨ے زاز رآٍ ب ٩خسیخ
راوی :
ٰ

َّسو َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبایَ َة بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َرآ ٔ ٍٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
اض ُجو َْ َٓأ َ َػب ِ َ٨ا ِٔب ٔ َّل َوَُ َ٤ّ ٨ا َوک َ َ
اب اَ ٨َّ ٟ
بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔةٔ َٓأ َػ َ
ِیَا ٔ
ور َٓ ُسٓ ٔ ٍَ َِِٔ ٟیض ٔ ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز
ض ٓ ٌََحُٔ٠وا َٓ ََ ٨ؼبُوا ا ُِ ُ٘ ٟس َ
ت ا٨َّ ٟا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی أ ُ ِ َ
ُ
ا ٪فٔی ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦خ ِی َْ ١ي ٔشي َ ٍ ْة ٓ ََل َ٠بُو ُظ َٓأ َ ًِ َیاص ُِ٥
رش ّة ٔ ٩ِ ٣ا ِ ٥ٔ ٨َ َِ ٟب ٔ َبٌٔي ٍ ٕ َٓ ََّ ٨س َٔ ٨ِ ٣ضا َبٌٔي ْ ٍ َوک َ َ
بٔا ُِ ُ٘ ٟسورٔ َٓأ َِ ٔٔ ٛئ ِت ث ُ ََّ َٗ ٥ش ََ ٌََ ٓ ٥س ََ َ ًَ ٢
َٓأَص َِوی َِِٔ ٟیطٔ َر ُج ْ ١بٔ َش ِض َٕ َٓ ٥ح َب َش ُط اہللُ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠ض ٔذظ ٔا َِ ٟب َضائ ٔٔ ٥أَ َواب ٔ َس َٛأ َ َواب ٔ ٔس ا َِ ٟو ِح ٔع ٓ ََ٤ا َّ َ ٧س
اٖ أَ َِ ٠ِ َ ٧ ٪قی ا ُِ ٌَ ٟس َّو ُ َّسا َوَِ ٟی َص َ٨َ ٌَ ٣ا ُّ ٣سی أَ َٓ َِ ٨ذبَ ُح
َاػ ٌَُ ٨وا بٔطٔ صَ ََ ٜذا َٗا ََ ٢و َٗا ََ ٢ج ِّسی َِّٔ٧ا َٟنَ ٍِ ُجو أَ ِو َ َ ٧د ُ
ًََِ ٠یَ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜضا ٓ ِ
بٔا َِ َ٘ ٟؼ ٔب َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أََ ِ ٧ض َز َّ
َف َو َسأ ُ ِخبٔ ٍُ ُُ ٨ِ ًَ ٥ِ ٛط أَ َّ٣ا ِّ
اس ُ ٥اہللٔ ًََِ ٠یطٔ َٓک ُ َِِ ٟ ١ی َص ِّ
اٟش ٌََُّ ٓ ٩وِ َْ ٥وأَ َّ٣ا
اٟشَ َّ٩و ُّ
َک ِ
اٟو ُ َ
اٟس ََ ٦وذُ ٔ َ
َف ٓ ََُ ٤سی ا َِ ٟح َبظَ ةٔ
ُّ
اٟو ُ ُ

ومیسنباامسلیع،اوبوعاہن،دیعسنبرسمفؼ،ابعہینبرافہعنبراعفا ےندادراعفنبدخجیےتہکںیہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےک اسھت ذی اہفیلحل ںیم ےھت ہک ولوگں وک وھبک یگل وت مہ ےن اکی افٹن افر اکی رکبی ذحب یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس

ولوگںںیمبسےسےھچیپےھت،ولوگںےندلجییکافراہڈنایںڑچاھدںی،بجآپیلصاہللہیلعفملسولوگںےکاپسچنہپےئگ ،وت
آپ ےن اہڈنویں ےک اٹل دےنی اک مکح دای ،رھپ امؽ تمینغمیسقت ایکاسرطحہکدس رکبویں وک اکی افٹن ےک ربارب راھک ،اس ںیم
ایسکیافٹناھبگایگ،امجتعںیمولگوھتڑےےھت،اںوہںےناسوکڑکپاناچاہ،رگماعزجرےہ،اؿںیمےساکیآد یےناس
یک رطػ ریت اکنیھپ وت اس وک اہلل اعت ی ےن رفک دای ،یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اؿ وچاپویں ںیم یھب یلگنج اجونرفں یک رطح
وگھبڑےوہےتںیہ،وتبجوکح اجونراھبگاجےئوتاسےکاسھتااسییہرکف،ابعہیاکایبؿےہہکریمےداداےنرعضایکہکےھجم
ادیمےہایہیاہکہکںیمہادنہشیےہہکلکںیمہدنمش ےساقمہلبرکانوہاگ افرامہرےاپس وکح رھچیںیہنوت ایکمہابسنےس ذحب
رکںی،آپےنرفامایہکوجزیچوخؿاہبدے،افراسرپاہللاکانؾےلایلایگوہ(وتاسےسذحبایکوہا)اھکولرگمہیہکداتنایاننخہن
وہافرںیمںیہمتاسےکقلعتماتبدفںہکداتنوتڈہیےہافراننخویشبحںیکرھچیےہ۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،اوبوعاہن،دیعسنبرسمفؼ،ابعہینبرافہعنبراعفا ےندادراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسزیچاکایبؿوجاانصؾافروتبںرپذحبیکاجےئ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اسزیچاکایبؿوجاانصؾافروتبںرپذحبیکاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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٣وسی بً٘ ٩بہ ،ساً ،٥ٟبس اہلل
راوی ٌ٣ :لی ب ٩اسسً ،بساٌٟزیزب٣ ٩دتارٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسا ٥ْ ٔ ٟأََّ٧طُ َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َُ ٣
اہللٔ یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٟق ٔ َی َزیِ َس بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩نُٔ َِی ٕ ١بٔأ َ ِس َٔ ٔ ١بََِ ٠س ٕح َوذَا َک َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ ِ٨زَ َ٢

َّ
َّ
َّ
َّ
َف ّة ٓ َٔیضا َِ ٟح َْٓ ٥أبََی أَ َِ ٪یأِک ُ َ١
ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ ٟوو ُِی َٓ َ٘ َّس ََِ ِٟٔ ٦یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ ٥َ ٠س ِ َ
وًَ ٪ل َی أَ ِن َؼابَٔ ٥ِ ُٜو ََل آک ُ ُ َّ
اس ُ ٥اہللٔ ًََِ ٠یطٔ
َٔ ٨ِ ٣ضا ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٢نِّٔی ََل آک ُ ُ
٤َّ ٣ٔ ١ا َت ِذبَ ُح َ
َک ِ
َِٔ ١ل ٔ٤َّ ٣ا ذُ ٔ َ

معلی نب ادس ،دبعازعلسینباتخمر ،ومٰیس نب ہبقع ،اسمل ،دبعاہلل  ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن زدینب
رمعفنبلیفنےساقمؾالفسدلبحںیمالماقتیکافرہی فاہعقیبنیلصاہللہیلعفملسرپفیحانزؽوہےنےسےلہپاکےہ،آپیلصاہلل
ہیلعفملس ےن اؿ ےکاسےنم دخرتوخاؿ شی ایک ،سج رپ وگتش اھت ،اںوہں ےناس ےک اھکےن ےس ااکنر ایک ،رھپ رفامایںیم اس ےس
ںیہن اھکات وہں ،سج وک مت ےن ا ےن وتبں رپ ذحب رکےت وہ افر ںیم رصػ ایس وک اھکات وہں ،سج رپ اہلل اک انؾ ایل ایگ وہ ،ینع مسب اہلل
ڑپیھیئگوہ۔
رافی  :معلینبادس،دبعازعلسینباتخمر،ومٰیسنبہبقع،اسمل،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آپیلصاہللہیلعفآہلفملساکرفامؿیکاہللےکانؾرپذحبرکاناچےئہ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملساکرفامؿیکاہللےکانؾرپذحبرکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٗ :تيبہ ،ابوًوا٧ہ ،اسوز بٗ ٩یص ،ج٨سب ب ٩سٔیا ٪بحلی

ا ٪ا َِ ٟب َحل ٔ ِّی َٗا ََ ٢ؿ َّح ِي َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩اَلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ُِ ٩ج َِ ٨س ٔب بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ

ْص َٖ َرآص ُِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِؿ ٔح َی ّة ذ َ
َات یَ ِوَٓ ٕ ٦إٔذَا أُْ َ ٧
اض َٗ ِس َذبَ ُحوا َؿ َحایَاص ُِِ َٗ ٥ب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
ا ٥َِ ٟ ٪یَ ِذبَحِ َحًَّی
ِی َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ض ِِ َٗ ٥س َذبَ ُحوا َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ذبَحَ َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ ََِٓ ٠ی ِذبَحِ َ٣کَاَ َ ٧ضا أ ُ ِ َ
اس ٔ ٥اہللٔ
َػ َِّ ٠ي َ٨ا ََِٓ ٠ی ِذبَحِ ًَل َی ِ
ہبیتق ،اوبوعاہن ،اوسد نب سیق ،دنجب نب ایفسؿ یلجب ےتہک ںیہ ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اکی دؿ رقابینیک،
اس دؿ ھچک ولوگں ےن اینپ رقابین ےک اجونر امنز ےس ےلہپ ذحب رکےئل ےھت ،بج آپ افرغ وہےئ افر ولوگں وک آپ ےن داھکی ہک
اںوہںےنامنزےسےلہپرقابینیکےہوتآپےنرفامایہکنجولوگںےنامنزےسےلہپذحبایکےہ،اسیکہگجدفرسااجونرذحبرکںی

افرسجےنامہریامنزکتذحبںیہنایکاھتاےساچےئہہکاہللےکانؾرپذحبرکے۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،اوسدنبسیق،دنجبنبایفسؿیلجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسزیچ(ےسذحبرکےن)اکایبؿوجوخؿاہبدےالثمابسن،رھتپافرولاہفریغہ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اسزیچ(ےسذحبرکےن)اکایبؿوجوخؿاہبدےالثمابسن،رھتپافرولاہفریغہ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی بُکٌ٣ ،ت٤زً ،بساہلل ٧ ،آٍ ،ابٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک ےن اب٤ً ٩زرضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َس ٍَ ٔ٤ابِ َٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک یُ ِدبٔ ٍُ ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪
أَبَا ُظ أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٪جارٔ َی ّة َُ ٟض ٥کَاِ َ ٧ت َتزع َی َُ َ٤٨ا بٔ َش َِٓ ٍٕ ٠أ َ
َ
ٕ
ٔ
ّ
ظَ
َّس ِت َح َح ّزا ٓ ََذبَ َح ِت َضا َٓ َ٘ا َ٢
ٜ
ٓ
ا
ت
و
٣
ا
ض
٤
٨
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٩
٣
ة
ا
ب
ت
ْص
ب
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َ
ِ
ٔ
َ
ِ
َ
ٔ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ّ
َ
ََ
َ
َٔلَصِٔ٠طٔ ََل َتأِکُُ٠وا َحًَّی آت َٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِسأ َ َُ ٟط أَ ِو َحًَّی أ ُ ِر ٔس ََِ ِٟٔ ١یطٔ ََ ٩ِ ٣ي ِشأَُ ُٟط َٓأتََی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َب ٌَ َث َِِٔ ٟیطٔ َٓأ َ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأَکَِ ٔ ٠ضا
دمحمنبایبرکب ،رمتع،دبعاہلل،انعف،انببعکنبامکلےنانبرمعریضاہللہنعےسایبؿایکہکآپےکفادلےنایبؿایکہکاؿیک
اکیولڈنیاقمؾعلسںیمرکبایںرچاایرکیتیھت،اسےنرویڑںیماکیرکبیوکداھکیہکرمےنےکرقبیےہ،انچہچناسےناکی
رھتپوتڑاافراسرکبیوکذحبرکڈاال،وتبعکےنا ےنرھگفاولںےساہکہکبجکتںیمیبنیلصاہللہیلعفملسےکاپسوخداجرکاییسک
وکجیھبرکدرای تہنرکاولںمتولگاسوکہناھکف،انچہچنبعکیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیموخداحرضوہےئاییسکوکجیھبرک
درای تایکوتیبنیلصاہللہیلعفملسےناساھکےناکمکحدای۔
رافی  :دمحمنبایبرکب ،رمتع،دبعاہلل،انعف،انببعکنبامکلےنانبرمعریضاہللہنع

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

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اسزیچ(ےسذحبرکےن)اکایبؿوجوخؿاہبدےالثمابسن،رھتپافرولاہفریغہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 465

راوی ٣ :وسی ،جویزیہ٧ ،آٍ ،بىی س٤٠ہ

وسی َح َّسثَ َ٨ا ُج َویِزٔیَ ُة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی َسَ ٤َ ٔ ٠ة أَ ِخب َ َ ٍ ًَ ِب َس اہللٔ أَ ََّ ٪جارٔ َی ّة ل ٔ َٔ ٌِ ٜب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َتزِع َی َُ َ٤ّ ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ُ
َکوا ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟشو َٔ ٚوص َُو بٔ َش َِٓ ٍٕ ٠أ ٔػ َ
َُ ٟط بٔا ُِ ٟحب َ ِی َّٔ ١أ ٟذی ب ٔ ُّ
َّس ِت َح َح ّزا ٓ ََذبَ َح ِت َضا بٔطٔ ٓ ََذ َ ُ
يب ِت َطا ْة َٓ ََ َ ٜ
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣زص ُِ ٥بٔأَکَِ ٔ ٠ضا
ومیس،وجریہی،انعف،ینبہملسےکاکیصخشےتہکںیہہکدبعاہللےناہکہکبعکنب امکلیکاکیولڈنیوھچیٹاہپڑیرپوجوسؼ ںیم
اقمؾعلسرپےہ،اؿیکرکبایںرچاایرکیتیھت،اکیرکبیوکامیبریالقحوہیئگ،وتاس ولڈنیےناکیرھتپ وتڑاافراسوکذحبرکدای،
ولوگںےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسایبؿایکوتآپیلصاہللہیلعفملسےناسےکاھکےناکمکحدای۔
رافی  :ومیس،وجریہی،انعف،ینبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اسزیچ(ےسذحبرکےن)اکایبؿوجوخؿاہبدےالثمابسن،رھتپافرولاہفریغہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 466

راوی ً :بساً ،٪بساٛ ٪ے واٟس ،طٌبہ ،سٌیس بَّ٣ ٩سوً ،ٚبایہ ب ٩رآٍ

َّسو َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبا َی َة بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا َُٗ ٪ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩

َِ ٟی َص َ٨َ ٟا ُّ ٣سی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أََ ِ ٧ض َز َّ
َف ٓ ََُ ٤سی ا َِ ٟح َبظَ ةٔ َوأَ َّ٣ا ِّ
َف َو ِّ
اٟش ُّ٩
اٟش َّ٩أَ َّ٣ا ُّ
اس ُ ٥اہللٔ َٓک ُ َِِ ٟ ١ی َص ُّ
َک ِ
اٟو ُ ُ
اٟو ُ َ
اٟس ََ ٦وذُ ٔ َ
َ
َاػ ٌَُ ٨وا بٔطٔ َص ََ ٜذا
ٓ ٌََوِ َْ ٥وَّ َ ٧س َبٌٔي ْ ٍ َٓ َح َب َش ُط َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ٪َّ ٔ ِ ٢ض ٔذظ ٔ ِاْلٔب ٔ ٔ ١أَ َواب ٔ َس َٛأ َواب ٔ ٔس ا َِ ٟو ِح ٔع ٓ ََ٤ا َََُ ٠بَ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜضا ٓ ِ
دبعاؿ،دبعاؿےکفادل،ہبعش،دیعسنبرسمفؼ،ابعہینبراعفا ےندادےسلقنرکےتںیہہکاںوہںےناہکایروسؽاہلل!امہرے
اپسرھچیبہنےہ،آپےنرفامایہکوجزیچوخؿاہبدےافراسرپاہللاکانؾایلایگوہوتاسوکاھکول،رشبہکیطاننخافرداتنہنوہ،
اننخوتویشبحںیکرھچیےہ،افرداتنڈہیےہ،اکیافٹناھبگایگ،ےسج(ریتامررکیسکےن)رفاک،وتآپیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایہکاؿوچاپویںیکاعدتیھبیلگنجاجونرفںیکرطحےہ،اسےئلارگمترپاؿںیمےسوکح اغ بلآاجےئوتاسےکاسھتیہی
رکف۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاؿےکفادل،ہبعش،دیعسنبرسمفؼ،ابعہینبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتافرولڈنیےکذہحیباکایبؿ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
وعرتافرولڈنیےکذہحیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 467

راوی  :ػسٗہً ،بسہً ،بیس اہلل ٧ ،آٍ ،ابٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک ،اپ٨ے واٟس (ٌٛب ب٣ ٩اٟک)

َح َّسثَ َ٨ا َػ َس َٗ ُة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب َسةُ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َذبَ َح ِت َطا ّة ب ٔ َح َحز ٕ
ک َٓأ َ ََ ٣ز بٔأَکَِ ٔ ٠ضا َو َٗا ََّ ٢
ٓ َُشئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍْ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ یُ ِدب ٔ ٍُ
ًَ ِب َس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪جارٔ َی ّة ل ٔ ٌَِ ٜبٕ ب ٔ َض َذا

دصہق ،دبعہ ،دیبعاہلل  ،انعف ،انب بعک نب امکل ،ا ےن فادل (بعک نب امکل) ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی وعرت ےن رھتپ ےس
اکی رکبی ذحب یک ،یبن یلص اہللہیلع فملس ےس اس ےک قلعتمدرای ت ایک ایگ وت آپ یلص اہللہیلع فملس ےن اس ےک اھکےن اک مکح دای،
افرثیلےنایبؿایکہکمہےسانعفےنایبؿایک،اںوہںےناکیااصنریصخشےسانسہکاؿوکدبعاہللےنربخدیہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنرفامایہکبعکنبامکلیکاکیولڈنییھتافراسدحثیوکرفاتیایک۔
رافی  :دصہق،دبعہ،دیبعاہلل،انعف،انببعکنبامکل،ا ےنفادل(بعکنبامکل)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
وعرتافرولڈنیےکذہحیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 468

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک٧ ،آٍ ،ایک انؼاری طدؽٌ٣ ،اذب ٩سٌسیا سٌس بٌ٣ ٩اذ

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩َ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ ِو َس ٌِ ٔس بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕأَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ُ
يب ِت َطا ْة َٔ ٨ِ ٣ضا َٓأ َ ِز َر َِ ٛت َضا ٓ ََذبَ َح ِت َضا ب ٔ َح َحز ٕٓ َُشئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َجارٔ َی ّة لٔٔ ٌِ َٜب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک کَاِ َ ٧ت َتزِع َی َُ َ٤ّ ٨ا بٔ َشَٓ ٍِٕ ٠أ ٔػ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢کُُ٠وصَا
اامسلیع،امکل،انعف،اکیااصنریصخش،اعمذنبدعسایدعسنباعمذےتہکںیہہکبعکنبامکلیکولڈنیاقمؾعلسںیمرکبایںرچاای
رکیت یھت ،اؿ رکبویں ںیم ےس اکی رکبی امیبر وہ یئگ ،ولڈنی اس ےک اپس  یچنہ افر اس وک رھتپ ےس ذحب رکدای ،رھپ یبن یلص اہلل ہیلع
فملسےسوپاھچایگوتآپےنرفامایاسوکاھکف۔
رافی  :اامسلیع،امکل،انعف،اکیااصنریصخش،اعمذنبدعسایدعسنباعمذ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داتن،ڈہیافراننخےسذحبہنایکاجےئ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
داتن،ڈہیافراننخےسذحبہنایکاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 469

راوی ٗ :بیؼہ ،سٔیا ،٪واٟسسٔیاً ،٪بایہ ب ٩رٓاًہ ،رآٍ ب ٩خسیخ

یؼ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ ًَ َِ ًَ ٩بایَ َة بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
ک ُ َِ ١ي ٌِىٔی َ٣ا أََ ِ ٧ض َز َّ
اٟس َََّ ٔ ِ ٦ل ِّ
َف
اٟشَ َّ٩و ُّ
اٟو ُ َ
ہصیبق  ،ایفسؿ ،فادلایفسؿ ،ابعہی نب رافہع ،راعف نب دخجی ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن رفامای اھکؤ ینع (اس زیچ ےس
ذحبایکوہااجونر)وجوخؿاہبدے،رگمداتنافراننخہنوہ۔
رافی  :ہصیبق،ایفسؿ،فادلایفسؿ،ابعہینبرافہع،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارعاب(ونگارفں)فریغہےکذحباکایبؿ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
ارعاب(ونگارفں)فریغہےکذحباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 470

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس اہلل  ،اسا٣ہ ب ٩حٔؽ ٣سنی ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ُ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا أ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ ا َِ ٤َ ٟسن ٔ ُّی ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ِ
َّ
َّ
َّ
اس ُ ٥اہللٔ ًََِ ٠یطٔ أَ ََِ ٦ل َٓ َ٘ا ََ ٢س ُّ٤وا ًََِ ٠یطٔ
َک ِ
أَ َِّ َٗ ٪و ّ٣ا َٗاُٟوا ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ َٗ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠و ّ٣ا َیأتُوَ٧ا بٔاِ ٠ٟح ََٔ ٥ل ِ َ ٧سرٔی أَذُ ٔ َ
َف َتا َب ٌَ ُط ًَل ٔی ًَ َِّ ٩
اٟلَٔاو ٔ ُّی
أَْمُتْن َوکُُ٠و ُظ َٗاَِ ٟت َوکَاُ ٧وا َحسٔیثٔی ًَ ِض ٕس بٔا ِلٔ ِ ُٜ
اٟس َرا َو ِرز ٔ ِّی َو َتا َب ٌَطُ أَبُو َخإ ٔ ٟس َو ُّ
ٌّ

دمحمنبدیبعاہلل،ااسہمنبصفحودین،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکھچکولوگںےنیبنیلصاہللہیلع
فملسےسرعضایکہکھچکولگامہرےاپسوگتشےلرکآےتںیہ،نکیل مہںیہناجےتنہکاںوہںےنمسباہللڑپیھےہایںیہن،
وتآپےنرفامایہکمتاسرپمسباہللڑپھولافراھکؤرضحتاعہشئریضاہللاہنعاکایبؿےہہکولگاسفتقرفکےکزامہنےکرقبی
ےھت،یلعےندرافردیےسافراوباخدلفافطفیےناسےکاتمعدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :دمحمنبدیبعاہلل،ااسہمنبصفحودین،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
دارارحلبفریغہےکالہ اتبےکذبںاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکآجاہمترے...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
ٹ
دارارحلبفریغہےکالہ اتبےکذبںاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکآجاہمترےےئلاپزیکہزیچںیالحؽرکدی ںیئگ،افرالہ اتباکاھکاناہمترے ےئلالحؽےہ،
ٹ
افراہمترااھکاناؿےکالحؽےہافرزرہیاکایبؿےہہکرعبےکاصنریےکذبںےکاھکےنںیموکح  ججںیہنےہافرارگمتنسولہکاسےنریغاہللاکانؾایلوتہن
اھکؤ افر ارگ ہنونسوت اہلل اعت ی ےن اسوک الحؽایک ےہ احالہکن اؿاک رفک ولعمؾےہافررضحت یلعریض اہلل ہنع ےسیھب ایس رطحوقنمؽےہافرنسح فاربامیہ ےناہک ہک
اقلف(ریغبہنتخےئکوہےئ)ےکذہحیباھکےنںیموکح  ججںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 471

راوی  :ابواٟوٟیس ،طٌبہ ،ح٤یسب ٩ہَلً ،٢بساہلل ب١ِٔ٣ ٩

ْص
اِص َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ص ََٔل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َُ ٣ح ٔ ٔ
یَ ِ َٗ ٩
اب ٓ ٔیطٔ َط ِح ْ٨َ َٓ ٥زَ ِو ُت ْلٔ ُخ َذ ُظ َٓا َِ ٟتٔ َُّت َٓإٔذَا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِس َت ِح َي ِی ُت ُٔ ٨ِ ٣ط
ا ٪بٔحٔ َز ٕ
َفمَی ِ ٔ ِن َش ْ
َخ ِیب َ َ ٍ َ َ
اوباولدیل ،ہبعش ،دیمحنب الہؽ ،دبعاہلل نب لفغم ےتہک ںیہ ہک مہ رصق ربیخ ےک ہعلق اکاحمرصہ ےئک وہےئ ےھت ہک اکی آد ی ےن اکی

الیھتاکنیھپسجںیمرچیبیھت،ںیماکپلاتہکاسوکےلولںںیمڑمایہاھتہکیبنیلصاہللہیلعفملسرپرظنڑپیوتںیمآپےسرشدنمہ
مھ
وہایگ(افراسوکںیہنااھٹای)رضحتانبابعسریضاہللہنعےنرفامایاعط مےسرماداؿےکذےحیبںیہ۔
رافی  :اوباولدیل،ہبعش،دیمحنبالہؽ،دبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاجونراھبگاجےئفہزنمبہلیلگنجاجونرےکےہ،انبوعسمدریضاہللہنعےناسوک...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
وج اجونر اھبگ اجےئفہزنمبہلیلگنجاجونر ےکےہ ،انبوعسمدریض اہللہنعےن اسوکاجزئاہک ےہ ،انبابعسریض اہلل ہنعےن رفامای ہکوجوچاپےئاہمترے اہوھتں ےس
اھبگ اجںیئ فہ اکش ر یک رطح ںیہ ،افر اس افٹن ےک قلعتم وج ونکںی ںیم رگ اجےئ ،رفامای ہک اہجں کت نکمم وہ اےس ذحب رک ڈاول ،رضحت یلع ،انب رمع افر رضحت اعہشئ
ریضاہللےن ماکیھبیہیایخؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 472

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ،سٔیاٛ ٪ے واٟسً ،بایہ ب ٩رٓاًہ ب ٩رآٍ ب ٩خسیخ ،رآٍ ب ٩خسیخ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ًَ ٩با َی َة بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ ٔ٩
َخسٔی ٕخ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِّٔ٧ا ََلُٗو ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ُ َّسا َوَِ ٟی َش ِت َ٨َ ٌَ ٣ا ُّ ٣سی َٓ َ٘ا َ ٢ا ًِ َح ِ ١أَ ِو أَر ِٔ٣َ ٪ا أََ ِ ٧ض َز َّ
اس ُ٥
َک ِ
اٟس ََ ٦وذُ ٔ َ

ک أَ َّ٣ا ِّ
اہللٔ َٓک ُ َِِ ٟ ١ی َص ِّ
َف ٓ ََُ ٤سی ا َِ ٟح َبظَ ٔة َوأَ َػب ِ َ٨ا ِ َ ٧ض َب ِٔب ٔ َٕ ١وَُ ََّ ٨َ َٓ ٥ٕ ٨س
اٟو ُُ
اٟش ٌََُّ ٓ ٩وِ َْ ٥وأَ َّ٣ا ُّ
اٟشَ َّ٩و ُّ
َف َو َسأ ُ َح ِّسث ُ َ
اٟو ُ َ
َف َ٣ا ُظ َر ُج ْ ١بٔ َش ِض َٕ َٓ ٥ح َب َش ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠ض ٔذظ ٔ ِاْلٔب ٔ ٔ ١أَ َواب ٔ َس َٛأ َ َواب ٔ ٔس ا َِ ٟو ِح ٔع
َٔ ٨ِ ٣ضا َبٌٔي ْ ٍ َ َ
َٓإٔذَا َََُ ٠بَ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜضا َط ِی ْئ َٓآ ٌَُِ٠وا بٔطٔ َص ََ ٜذا
رمعفنب یلع ،ییحی  ،ایفسؿ ےک فادل ،ابعہی نب رافہع نب راعف نب دخجی ،راعف نب دخجی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای
روسؽاہلل!مہلکدنمشےساقمہلبرکےنفاےلںیہافرامہرےاپسرھچیںیہنےہ،وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکدلجی
رکفایہیرفامایہکالہکرکدف،وجزیچوخؿاہبدےافراہللاکانؾاسرپایلایگوہ،وتاسوکاھکؤ،نکیلداتنافراننخہنوہ،افرںیممتےس

اس یک فہج ایبؿ رکدفں ہک داتن وت ڈہی ےہ افر اننخ ویشبحں یک رھچی ےہ (اکی ابر) امؽ تمینغ ںیم افٹن افر رکبایں امہرے
اہ ھتآںیئ،اؿںیمےساکیافٹناھبگالکن،اکیآد یےناسیکرطػریتاکنیھپسجےسفہرکایگ،وتیبنیلصاہللہیلعفملسےن
رفامای ہک اؿ افوٹنں ںیم ےس ضعب فیشح اجونرفں یک رطح (وہاجےت) ںیہ ،بج فہ مت رپ اغ بل آاجںیئ (اؿ رپ اقوب ہن اپوکس) وت اؿ
ےکاسھتااسییہرکف۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿےکفادل،ابعہینبرافہعنبراعفنبدخجی،راعفنبدخجیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحنافرذحباکایبؿافرانبرججیےناطعءاکوقؽلقنایکےہہکذحب(قلحرپرھچیپ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
رحن افر ذحباک ایبؿ افر انبرججی ےن اطعءاک وقؽ لقنایک ےہ ہک ذحب (قلح رپ رھچی ریھپان) افر رحن(ےنیس رپرباھچ امران) قلحیک ہگج افر رحنیک ہگج رپ یہوہات ےہ،ںیم ےن
وپاھچ ہک ارگذحب وہےنفاےل اجونروکرحنرکفدںوتایک ہیاجزئےہ ،اںوہںےناہک اہں ،اہلل اعت یےن اگےئاکذحبرکانایبؿایک ،ارگرحنےیکاجےنفاےل اجونروک ذحبرکدایوت
اجزئےہ،افررحنریمےزندکیزایدہدنسپدیہےہ،افرذحبروگںاکاکانٹےہ،ںیمےنوپاھچایکرںیگےھچیپوھچڑدیاجںیئ،اہیں جاؾزغماکندایاجےئ،اںوہںےنرفامای
ںیماےسکیھٹںیہناتھجمس،افرانعفےنھجمےسایبؿایکہکانبرمعےن جاؾزغماکےنٹےسعنمرفامایےہ،فہےتہکےھتہکڈہیکتاچنہپرکوھچڑدںی،اہیںکترماجےئ،
افر اہلل اعت یاک وقؽ ہکبج ومٰیس ہیلع امالسؾ ےن اینپوقؾ ےساہک ہک اہلل اعت ی ںیہمتمکح داتی ےہ ہک اگےئ ذحبرکفافر ایبؿایک ہک اؿولوگں ےن اسوک ذحبایک افر فہ ااسی
رکےنفاےلںیہنےھت،افردیعسےنانبابعسریضاہللہنعےسلقنایکہک ذحبقلحافرہبل(دفونں)ںیموہاجاتےہ،رضحتانبرمع،انبابعسافراسنےنرفامایہک
ارگرس ٹکاجےئوتوکح  ججںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 473

راوی  :خَلز ب ٩یحٌی  ،سٔیا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہٓ ،اك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر ،اس٤اء ب٨ت ابی بُک

َّ
رع َو َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍ ِتىٔی َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ا َِ ٣زأَت ٔی ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ
َح َّسثَ َ٨ا َخَلزُ بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َّ
َّ
َف ّسا َٓأَک َ ِ٨َ ٠ا ُظ
ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ُِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗاَِ ٟت ِ َ َ ٧
َحَ٧ا ًَل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
الخد نب ییحی  ،ایفسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،افہمط تنب ذنمر ،اامسء تنب ایب رکب یتہک ںیہ ہک مہ ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

زامہنںیم(اکیدہعف)اکیوھگڑاذحبایکافررھپمہولوگںےناسوکاھکای۔
رافی  :الخدنبییحی،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،افہمطتنبذنمر،اامسءتنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحنافرذحباکایبؿافرانبرججیےناطعءاکوقؽلقنایکےہہکذحب(قلحرپرھچیپ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
رحن افر ذحباک ایبؿ افر انبرججی ےن اطعءاک وقؽلقن ایک ےہ ہک ذحب (قلح رپ رھچی ریھپان) افر رحن(ےنیس رپرباھچ امران) قلحیک ہگج افر رحنیک ہگج رپ یہ وہات ےہ،ںیم ےن
وپاھچ ہک ارگذحب وہےنفاےل اجونروکرحنرکفدںوتایک ہیاجزئےہ ،اںوہںےناہک اہں ،اہلل اعت یےن اگےئاکذحبرکانایبؿایک ،ارگرحنےیکاجےنفاےل اجونروک ذحبرکدایوت
اجزئےہ،افررحنریمےزندکیزایدہدنسپدیہےہ،افرذحبروگںاکاکانٹےہ،ںیمےنوپاھچایکرںیگےھچیپوھچڑدیاجںیئ،اہیں جاؾ زغماکندایاجےئ،اںوہںےنرفامای
ںیماےسکیھٹںیہناتھجمس،افرانعفےنھجمےسایبؿایکہکانبرمعےن جاؾزغماکےنٹےسعنمرفامایےہ،فہےتہکےھتہکڈہیکتاچنہپرکوھچڑدںی،اہیںکترماجےئ،
افر اہلل اعت یاک وقؽ ہکبج ومٰیس ہیلع امالسؾ ےن اینپوقؾ ےساہک ہک اہلل اعت ی ںیہمتمکح داتی ےہ ہک اگےئ ذحبرکفافر ایبؿایک ہک اؿولوگں ےن اسوک ذحبایک افر فہ ااسی
رکےنفاےلںیہنےھت،افردیعسےنانبابعسریضاہللہنعےسلقنایکہک ذحبقلحافرہبل(دفونں)ںیموہاجاتےہ،رضحتانبرمع،انبابعسافراسنےنرفامایہک
ارگرس ٹکاجےئوتوکح  ججںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 474

راوی  :اسحاً ،ٚبسہ ،ہظآ ،٦اك٤ہ ،اس٤اء رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
اَ ٚسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس َة ًَ ِ ٩صٔظَ آَ ٩ِ ًَ ٕ ٦اك ََٔ ٤ة ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ َٗاَِ ٟت َذبَ ِح َ٨ا ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َف ّسا َوِ َ ٧ح ُ ٩بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓأَک َ ِ٨َ ٠ا ُظ
ََ
ااحسؼ،دبعہ،اشہؾ،افہمط،اامسءریضاہللاہنعیتہکںیہہکمہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیماکیوھگڑاذحبایکافراس
فتقمہولگودہنیںیمےھت،رھپمہولوگںےناسوکاھکای۔
رافی  :ااحسؼ،دبعہ،اشہؾ،افہمط،اامسءریضاہللاہنع

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

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
رحن افر ذحباک ایبؿ افر انبرججی ےن اطعءاک وقؽلقن ایک ےہ ہک ذحب (قلح رپ رھچی ریھپان) افر رحن(ےنیس رپرباھچ امران) قلحیک ہگج افر رحنیک ہگج رپ یہ وہات ےہ،ںیم ےن
وپاھچ ہک ارگذحب وہ ےنفاےل اجونروکرحنرکفدںوتایک ہیاجزئےہ ،اںوہںےناہک اہں ،اہلل اعت یےن اگےئاکذحبرکانایبؿایک ،ارگرحنےیکاجےنفاےل اجونروک ذحبرکدایوت
اجزئےہ،افررحنریمےزندکیزایدہدنسپدیہےہ،افرذحبروگںاکاکانٹےہ،ںیمےنوپاھچایکرںیگےھچیپوھچڑ دیاجںیئ،اہیں جاؾزغماکندایاجےئ،اںوہںےنرفامای
ںیماےسکیھٹںیہناتھجمس،افرانعفےنھجمےسایبؿایکہکانبرمعےن جاؾزغماکےنٹےسعنمرفامایےہ،فہےتہکےھتہکڈہیکتاچنہپرکوھچڑدںی،اہیںکترماجےئ،
افر اہلل اعت یاک وقؽ ہکبج ومٰیس ہیلع امالس ؾ ےن اینپوقؾ ےساہک ہک اہلل اعت ی ںیہمتمکح داتی ےہ ہک اگےئ ذحبرکفافر ایبؿایک ہک اؿولوگں ےن اسوک ذحبایک افر فہ ااسی
رکےنفاےلںیہنےھت،افردیعسےنانبابعسریضاہللہنعےسلقنایکہک ذحبقلحافرہبل(دفونں)ںیموہاجاتےہ،رضحتانبرمع،انبابعسافراسنےنرفامایہک
ارگرس ٹکاجےئوتوکح  ججںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 475

راوی ٗ :تيبہ ،جزیز ،ہظآ ،٦اك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر ،اس٤اء ب٨ت ابی بُک

َحَ٧ا ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩صٔظَ آَ ٩ِ ًَ ٕ ٦اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ أَ َّ ٪أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی بَ ُِکٕ َٗاَِ ٟت ِ َ َ ٧
َّ
َّ
َح
َف ّسا َٓأَک َ ِ٨َ ٠ا ُظ َتا َب ٌَ ُط َؤٛی ٍْ َوابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩صٔظَ إ ٦فٔی أ ِ ٨َّ ٟ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
ہبیتق ،رجری ،اشہؾ ،افہمط تنب ذنمر ،اامسء تنب ایب رکب یتہک ںیہ ہک مہ ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم (اکی
دہعف)اکیوھگڑاذحبایکافررھپمہولوگںےناسوکاھکای،فعیکافرانبہنییعےناشہؾےسرحنےکقلعتماسیکاتمتعبںیمرفاتی
ایبؿیکےہ۔
رافی  :ہبیتق،رجری،اشہؾ،افہمطتنبذنمر،اامسءتنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلثم(اہھتاپؤںاکےنٹ) ،ٹ
وبرہ(ابدنھرکامران)افرک ہمسیکرکاتہاکایبؿ...

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
ہلثم(اہھتاپؤںاکےنٹ) ،ٹ
وبرہ(ابدنھرکامران)افرک ہمسیکرکاتہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 476

راوی  :ابوا اٟوٟیس ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس

َفأَی ُٔ٤َِ ٠اّ٧ا أَ ِو ٓٔت ِ َیاّ٧ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت َ ٍَ ٣إَٔ َ ٧ص ًَل َی ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ ٩أَ ُّی َ
وب َ َ
َن َؼبُوا َز َجا َج ّة یَ ِز ُ٣وَ َ ٧ضا َٓ َ٘ا َ ٢أَْ َ ٧ص َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُِ ٪ت ِؼب َ َ ٍ ا َِ ٟب َضائ ٔ ُ٥
اوبا اولدیل ،ہبعش ،اشہؾ نب زدی ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت اسن ےک اسھت مکح نب اویب ےک اپس ایگ ،رضحت اسن ےن دنچ ڑلوکں ای
ونوجاونں وک داھکی ہک رمیغ ابدنھ رک اس وک رھتپ ےس امر رےہ ںیہ ،رضحت اسن ےن رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اجونرفں وک
ابدنھرکامرےنےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :اوبااولدیل،ہبعش،اشہؾنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
ہلثم(اہھتاپؤںاکےنٹ) ،ٹ
وبرہ(ابدنھرکامران)افرک ہمسیکرکاتہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 477

راوی  :اح٤س ب ٩يٌ٘وب ،اسح ٙب ٩سٌیس ب٤ً ٩زو ،سٌیس ب٤ً ٩ز ،اب٤ً ٩ز

وب أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أََّ٧طُ َسٌَ ٔ٤طُ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
یضا ٓ َََ ٤شی َِِٔ ٟی َضا ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َحًَّی َح ََّ ٠ضا ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َ ١ب ٔ َضا
أَُ َّ ٧ط َز َخ ًََ ١ل َی َی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َوُ ََُل ْ ٩ِ ٣ٔ ٦بَىٔی َی ِحٌَی َراب ٔ ْم َز َجا َج ّة َی ِز َٔ ٣

َوبٔا ََِ ُِ ٟلُ ٌَ ٣َ ٔ ٦ط َٓ َ٘ا َِ ٢از ُجزُوا ُ ََُل َ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜ٣أَ َِ ٪ي ِؼب ٔ َ ٍ صَ َذا َّ
اٟلي ِ َ ٍ ِ َ٘ ٠ِ ٔ ٟت َٔٓ ١إٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ ِ٪
ُت ِؼب َ َ ٍ بَض ٔ َیْ ٤ة أَ ِو َُيِ ٍُ َصا ِ َ٘ ٠ِ ٔ ٟت ٔ١
ادمحنبوقعیب،ااحسؼنبدیعسنبرمعف،دیعسنبرمع،انبرمعےتہکںیہہکںیمییحینبدیعسےکاپسایگافرییحییکافالدںیمےسیسک
وکداھکیہکفہرمیغابدنھرکاسوکرھتپےسامرراہےہ،انبرمعاسرمیغےکاپسےچنہپافراسوکوھکؽدای،رھپاسیکرمیغیکرطػ
ااشرہ رکےت وہےئ اسھت فاےل ڑلےک ےس رفامای ہک ا ےن وچبں وک رپدنفں ےک لتق ےک ےئل ابدنھ رک امرےن ےس رفوک ،ںیم ےن یبن
رکمییلصاہللہیلعفملسےسانسےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنوچاپےئفریغہوکابدنھرکامرےنےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :ادمحنبوقعیب،اقحسنبدیعسنبرمعف،دیعسنبرمع،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
ہلثم(اہھتاپؤںاکےنٹ) ،ٹ
وبرہ(ابدنھرکامران)افرک ہمسیکرکاتہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 478

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪ابوًوا٧ہ ،ابوبرش ،سٌیسب ٩جبي ٍ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِرشٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ََُّ ٤زوا بٔ ٔٔت ِ َی ٕة أَ ِو ب ٔ َََ ٨فٕ
َفُٗوا ًَ َِ ٨ضا َو َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ََ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣ص َذا ِ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َن َؼبُوا َز َجا َج ّة َی ِز ُ٣وَ َ ٧ضا َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ ِوا ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َت َ َّ

َ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣َ ٩َ ٌََ ٟص َذا َتابَ ٌَ ُط ُسََ ِ ٠امی ُُ ٩ِ ًَ ٪ط ٌِ َب َة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َُ ٩ِ ًَ ٢سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز  ٩َ ٌََ ٟأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََّ ٣َ ٩ِ ٣ث َ ١بٔا َِ ٟح َی َوا َٔ ٪و َٗا ًََ ٢س ٌّٔی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

اوباامعنلؿ،اوبوعاہن،اوبرشب،دیعسنبریبجےتہکںیہہکںیمانبرمعےکاپسایگوتمہدنچڑلوکںایدنچآدویمںےکاپسےسذگرے،
اؿولوگںےناکیرمیغابدنھریھکیھت،افراسرپاشنہنابزیرکرےہےھت،بجاؿولوگںےنانبرمعوکداھکیوتفہرشتنموہےئگ،
انبرمعےنوپاھچہیسکےنایکےہ؟یبنیلصاہللہیلعفملسےنااسیرکےنفاولںرپتنعلیکےہ،امیلسؿےنہبعشےساسیکاتمتعب

ںیمرفاتییکےہ۔
رافی  :اوباامعنلؿ،اوبوعاہن،اوبرشب،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
ہلثم(اہھتاپؤںاکےنٹ) ،ٹ
وبرہ(ابدنھرکامران)افرک ہمسیکرکاتہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 479

راوی ٨٣ :ہا ،٢سٌیس ،اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َُ ٩ِ ًَ ٢سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز  ٩َ ٌََ ٟأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ث َ ١بٔا َِ ٟح َی َوا َٔ ٪و َٗا ًََ ٢س ٌّٔی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

اہنمؽ،دیعس،انبرمعےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلع فملسےناسصخشرپتنعلیکےہوجاجونرفںوکہلثمرکف،افر دعیےنوباہطس
دیعس،انبابعسیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتییکےہ۔
رافی  :اہنمؽ،دیعس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
ہلثم(اہھتاپؤںاکےنٹ) ،ٹ
وبرہ(ابدنھرکامران)افرک ہمسیکرکاتہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 480

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢طٌبہً ،سی ب ٩ثابتً ،بساہلل ب ٩یزیس

یس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَس ُّٔی بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩یَز ٔ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هی ًَ ِ ٩اِ ٨ُّ ٟض َبةٔ َوا ِِ ٤ُ ٟث َ٠ةٔ

اجحجنباہنمؽ،ہبعش،دعینباثتب،دبعاہللنبسیدیےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنبہنٹہ(ولنامر)افرہلثم(انک
اکؿفریغہاکےنٹ)ےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،ہبعش،دعینباثتب،دبعاہللنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمیغاھکےنےکایبؿںیم...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
رمیغاھکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 481

ابو٣وسی اطٌزی
راوی  :یحٌی  ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪ایوب ،ابوَٗلبہ ،زہس ٦جزمی،
ٰ

وسی َي ٌِىٔی اَلِ َ ِط ٌَز ٔ َّی َرض َٔی
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ َِ ٩زص َِس ٕ ٦ا َِ ٟح ِزم ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
ا ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
َ ١ز َجا ّجا
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأِک ُ ُ
ییحی  ،فعیک ،ایفسؿ ،اویب ،اوبالقہب ،زدہؾ رج ی ،اوب ومٰیس ارعشی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رمیغ (اکوگتش)
انتفؽرفامےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :ییحی،فعیک،ایفسؿ،اویب،اوبالقہب،زدہؾرج ی،اوبومٰیسارعشی

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

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
رمیغاھکےنےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 482

راوی  :ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوارث ،ایوب ب ٩ابی ت٤ی٤ہٗ ،اس ،٥زہس٦

وسی
وب بِ ُ ٩أَبٔی َتَ ٔ٤یَ ٤ة ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٩ِ ًَ ٥زص َِسَٗ ٕ ٦ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س أَبٔی َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ا ٪بَ ِي َ٨َ ٨ا َوبَي ِ َن َص َذا ا َِ ٟه ِّی َٔ ٩ِ ٣ج ِزَ ٔ ِٕ ٦خائْ َٓأت ُ َٔی ب ٔ َل ٌَأ ٕٓ ٦یطٔ َِ ٟح َُ ٥ز َجا ٕد َوفٔی ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ر ُج َْ ١جاْ ٔ ٟص أَ ِح َ٤زُ ََٓ ٥َِ ٠ی ِس ُ٪
اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َوک َ َ
٨ِ ٣ٔ ١طُ َٗا َِ ٢نِّٔی َرأَیِ ُتطُ أَک َ ََ ١ط ِیئّا َٓ َ٘ ٔذ ِرتُ ُط َٓ َح َُِ ٔ٠ت
ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَا ٔ٣طٔ َٗا َ ٢ا ِز ُِ َ٘ َٓ ٪س َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَأِک ُ ُ
َف ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِط ٌَزٔیِّي َن ٓ ََوا َٓ ِ٘ ُت ُط َوص َُو
ک ِنِّٔی أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َن َ ٕ
أَ ََِ ٪ل آک ُ َُ ٠ط َٓ َ٘ا َ ٢ا ِز ُ ٪أ ُ ِخب ٔ ِ ٍ َک أَ ِو أ ُ َح ِّسث ِ َ
َٕ أَ ََِ ٪ل َی ِح٨َ ٠َ ٔ٤ا َٗا َ٣َ ٢ا ً ٔ ِ٨سٔی َ٣ا أَ ِحَِ ٠ًَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤یطٔ ث ُ َّ ٥أتُ َٔی
َاس َت ِح َ٨َ ٠ِ ٤ا ُظ َٓ َحَ ٠
ُ َِـ َبا َُ ٪وص َُو َي ِ٘ ٔش َُ ٥ن ٌَ ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ن ٌَ ٔ ٥اٟؼَّ َس َٗ ٔة ٓ ِ
ُغ
وَٗ ٪ا ََٓ ٢أ َ ًِ َلاَ٧ا َخ َِ ٤ص َذ ِوز ٕ ُ َّ
و ٪أَیِ َ ٩اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨ضبٕ ِٔٔ ٩ِ ٣ب ٔ َٕ٘ َٓ ١ا َ ٢أَیِ َ ٩اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َ
اٟذُّ َری ََٓ٠ب ٔ ِث َ٨ا َُي ِ َ ٍ َبٌٔی ٕس َٓ ُُِ٘ ٠ت َٔل َ ِػ َحابٔی ٔ َ ٧س َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَٔ٤ي َُ ٨ط ٓ ََواہللٔ َٟئ ٔ َِ ٩ت َِ َّٔ ِ٨َ ٠ا َر ُسو َ ٢اہللٔ

َّ
َّ
ُ َ
َف َج ٌِ َ٨ا ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِّٔ٧ا ا ِس َت ِح َ٨َ ٠ِ ٤ا َک
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یَٔ٤ي َُ ٨ط ََل ن ِٔٔ ٠حُ أبَ ّسا َ َ
ٕ ًَل َی یَٔ٤ي ٕن َٓأ َ َری
ک َن ٔش َ
یت یَٔ٤ي ََ ٨
َٓ َح ََِ ٔ٠ت أَ ََِ ٪ل َت ِح٨َ ٠َ ٔ٤ا َٓوَ َ٨َّ ٨ا أََ َّ ٧
ک َٓ َ٘ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ ص َُو َح َِ ٥ِ ُٜ٠َ ٤نِّٔی َواہللٔ ِ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َلَ أَ ِحُ ٔ ٠
َُي ِ َ ٍ َصا َخي ِ ّ ٍا َٔ ٨ِ ٣ضا ِ ٔ ََّل أَ َت ِی ُت َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْ ٍ َو َت َح َّ٠ِ ٠ت َُضا

اوبرمعم ،دبعاولارث ،اویب نب ایب بمتمہ ،اقمس ،زدہؾ ےتہک ںیہ ہک مہ اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت افر
امہرےدرایمؿافررجؾےکاسہلیبقےکدرایمؿاھبح اچرہاھتوتاھکانالایایگاسںیمرمیغاکوگتشاھت،اسامجتعںیماکیآد ی
اھٹیب اھت سج اک رگن رسخ اھت ،فہ اھکےن ےک رقبی ںیہن آای ،اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک رقبی آ ،ںیم ےن یبن یلص
اہلل ہیلعفملس وک رمیغ اک وگتش اھکےت وہےئداھکی ےہ ،اس ےن اہک ہک ںیم ےن رمیغ وک ایسیزیچ اھکےت وہےئ داھکی وت اس ےس ےھجم

نھگ آیت ےہ ،وت ںیم ےن مسق اھک ی ہک ںیم رمیغ ںیہن اھکؤں اگ ،اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک زندکی آاج ،ںیم ےھجت
ربخدفںایہیرفامایہکںیمھجتےسایبؿرکفںہکںیمدنچارعشویںےکاسھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآایافراس
فتقاچنہپہکآپہصغیکاحتلںیمےھتافردصہقےک اجونرمیسقترکرےہےھت،مہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوساریاک
اجونر اماگنوتآپےنمسقاھکرکرفامایہکفہےھجموساریںیہندںیےگ،افررفامایہکریمےاپسوکح اجونرںیہنہکںیہمت وساریےک
ےئلدفں،رھپآپیلصاہللہیلعفملسےکاپستمینغےکافٹنآےئوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایارعشیاہکںےہ؟ارعشی
اہکںےہ؟رھپںیمہاپچنافٹندےئوجدیفسےھتافرافیچناہکؿفاےل،رھپمہےلچافروھتڑیدفریھبںیہناجےناپےئےھتہکںیم
ےنا ےناسویھتںےساہکہک اشدیآپیلصاہللہیلعفملس اینپمسقوھبؽ ےئگ،ارگ مہ ےن یبنیلصاہللہیلعفملسوکاینپ مسقےس اغلف
راھک وت دخبا! مہ یھبک الفح ںیہن اپںیئ ےگ،انچہچن مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ولن آےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل!مہ
ےنآپےسوساریام یگوتآپےنمسقاھکےتوہےئرفامایاھتہکآپںیمہوساریںیہندںیےگ،ںیمہایخؽوہاہکاشدیآپاینپ
مسقوھبؽےئگ،آپےنرفامایاہللےنںیہمتوساریدیےہ،افردخبابجیھبیسکابترپمسقاھکاتوہںافرالھبح اےکسوساںیماپات
وہںوتفہاکؾرکاتوہںسجںیمالھبح وہیتےہافر(افکرہدےرک)مسقوتڑداتیوہں۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،اویبنبایببمتمہ،اقمس،زدہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑےےکوگتشاکایبؿ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
وھگڑےےکوگتشاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 483

راوی  :ح٤یسی ،سٔیا ،٪ہظآ ،٦اك٤ہ ،اس٤اء

َف ّسا ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْآَ ٩ِ ًَ ٦اك ََٔ ٤ة ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ َٗاَِ ٟت ِ َ َ ٧
َحَ٧ا َ َ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَک َ ِ٨َ ٠ا ُظ
دیمحی ،ایفسؿ،اشہؾ،افہمط،اامسءیتہکںیہہکمہےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکزامہنںیموھگڑاذحبایکرھپمہولوگںےناسوک
اھکای۔
رافی  :دیمحی،ایفسؿ،اشہؾ،افہمط،اامسء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
وھگڑےےکوگتشاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 484

راوی ٣ :شسز ،ح٤ازب ٩زیس٤ً ،زوب ٩زی٨ار٣ ،ح٤س بً ٩لی ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َِٗ ٥ا َ٢
َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َ ٍ ًَ ُِ ُٟ ٩حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ َو َر َّخ َؽ فٔی ُُ ٟحؤ ٦ا َِ ٟد ِی ٔ١
دسمد ،امحدنب زدی ،رمعف نب دانیر ،دمحم نب یلع ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ےتہک ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن ربیخ ےک دؿ
دگوھںےکوگتشےسعنمرفامایافروھگڑفںےکوگتشیکااجزتدےدی۔
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،رمعفنبدانیر،دمحمنبیلع،اجربنبدبعاہللریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپوتلدگوھںےکوگتشےکایبؿںیم،اساببںیمہملسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملس...

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اپوتلدگوھںےکوگتشےکایبؿںیم،اساببںیمہملسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 485

راوی  :ػسٗہً ،بسہً ،بیس اہلل  ،سا ٥ٟو٧آٍ ،اب٤ً ٩زرضی اہلل ً٨ہ٤ا

َح َّسثَ َ٨ا َػ َس َٗ ُة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب َسةُ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩ساَ ٥ٕ ٔ ٟوَ٧آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َُّ ُٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاَلِ َصَِّ ٔ ٠ی ٔة یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َ ٍ

دصہق ،دبعہ ،دیبع اہلل  ،اسمل فانعف ،انب رمع ریض اہلل  امہن ےتہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ربیخ ےک دؿ اپوتل دگوھں ےک وگتش
ےسعنمرفامای۔
رافی  :دصہق،دبعہ،دیبعاہلل،اسملفانعف،انبرمعریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اپوتلدگوھںےکوگتشےکایبؿںیم،اساببںیمہملسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 486

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ً ،بیس اہلل ٧ ،آًٍ ،بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ُٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠حؤ ٦
ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاَلِ َصَِّ ٔ ٠ی ٔة َتا َب ٌَطُ ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َو َٗا َ ٢أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩سا٥ٕ ٔ ٟ

دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللےتہکںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےناپوتلدگوھںےکوگتشےسعنمرفامای،انبشابرکےن

دیبعاہللےس،اںوہںےنانعفےسایکساتمتعبںیمرفاتییکےہافراوبااسہمےنوباہطسدیبعاہلل،اسملےسلقنایکےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اپوتلدگوھںےکوگتشےکایبؿںیم،اساببںیمہملسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 487

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اب ٩طہابً ،بساہلل  ،حش ٩ب٣ ٩ح٤س بً ٩لی ،حرضت ًلی

اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َوا َِ ٟح َش ٔ ٩ابِى َِی َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔیض ٔ َ٤ا ًَ ِ٩
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َِٗ ٥ا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ٔة ًَ َاَ ٦خ ِیب َ َ ٍ َو ًَ ُِ ُٟ ٩حوُ ٔ ٦ح ُ٤ز ٔ ِاْل ٔ ِن ٔش َّی ٔة
دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،انباہشب ،دبعاہلل  ،نسح نب دمحم نب یلع ا ےن فادل ےس ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنربیخےکاسؽہعتمافراپوتلدگوھںےکوگتشاھکےنےسعنمرفامای۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،دبعاہلل،نسحنبدمحمنبیلع،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اپوتلدگوھںےکوگتشےکایبؿںیم،اساببںیمہملسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 488

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از٤ً ،زو٣ ،ح٤س بً ٩لی ،جابزبً ٩بس اہلل

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ََ ٦خ ِیب َ َ ٍ ًَ ُِ ُٟ ٩حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ َو َر َّخ َؽ فٔی ُ ُٟحؤ ٦ا َِ ٟد ِی ٔ١

امیلسؿنب جب،امحد،رمعف،دمحمنبیلع،اجربنبدبعاہللےتہکںیہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےنریبخےکدؿدگوھںےکوگتش
ےسعنمرفامایافروھگڑفںےکوگتشیکااجزتدی۔
رافی  :امیلسؿنب جب،امحد،رمعف،دمحمنبیلع،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اپوتلدگوھںےکوگتشےکایبؿںیم،اساببںیمہملسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 489

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،طٌبہً ،سی ،بزاء واب ٩ابی اوفی

ئ َوابِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َِ َٗ ٥اَل َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَس ٌّٔی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َ ٍا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ُٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ
دسمد،ییحی،ہبعش،دعی،رباءفانبایبافیفےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےندگوھںےکوگتشےسعنمرفامای۔
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،دعی،رباءفانبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اپوتلدگوھںےکوگتشےکایبؿںیم،اساببںیمہملسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 490

راوی  :اسحا ،ٚيٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ػاٟح ،اب ٩طہاب ،ابوازریص ،ابوثٌ٠بہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ٔیص أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ ٪أَبَا َث ٌََِ ٠ب َة
وب بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اب أَ َّ ٪أَبَا ِ ٔ ِزر َ

اب َو َٗا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟک
َٗا ََُ ٢ح َََّ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ُٟ ٥َ ٠ح َو ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاَلِ َصَِّ ٔ ٠ی ٔة َتا َب ٌَ ُط اٟزُّبَ ِیس ُّٔی َوًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ِّٔ ٩ِ ٣
َو َْ ٤َ ٌِ ٣ز َوا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو َُ ٪ویُوُُ ٧ص َوابِ ُِ ٔ ِ ٩س َح َ
اٟش َبا َٔ
ا ٩ِ ًَ ٚاٟزُّصِز ٔ ِّی َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠کُ ِّ١ذٔی ٕ َ ٧
ااحسؼ،وقعیبنباربامیہ،اصحل،انباہشب،اوبادرسی،اوبہبلعثےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےناپوتلدگوھںوک جاؾرقار
دایےہ،زدیبیافرلیقعےنانباہشبےسایکساتمتعبںیمرفاتیایبؿیکےہ،افرامکل،رمعم،اموشجؿ،ویسنافرانبااحسؼےن
زرہیےسلقنایکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہیلچکفاےلدردنفںےکاھکےنےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :ااحسؼ،وقعیبنباربامیہ،اصحل،انباہشب،اوبادرسی،اوبہبلعث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اپوتلدگوھںےکوگتشےکایبؿںیم،اساببںیمہملسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 491

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سَلً ،٦بساٟوہاب ث٘فی ،ایوب٣ ،ح٤س ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََلٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس ا ِٟو َّص ٔ َّ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
اب اٟث َ٘ف ُّٔی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َ

ئ َٓ َ٘ا َ ٢أُکَِٔ ٠ت ا ُِ ٟح ُ٤زُ ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط َجا ٕئ َٓ َ٘ا َ ٢أ ُ َِٓ ٔ ٨ی ِت
ئ َٓ َ٘ا َ ٢أُکَِٔ ٠ت ا ُِ ٟح ُ٤زُ ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط َجا ٕ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جائ َ ُط َجا ٕ
ض ِ ٔ َّ ٪اہللَ َو َر ُسو َٟطُ یَ َِ ٨ض َیاُ ُٟ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜٔ٧حو ٔ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاَلِ َصَِّ ٔ ٠ی ٔة َٓإَٔ َّ ٧ضا رٔ ِج ْص َٓأ ُ َِ ٔٔ ٛئ ِت ا ُِ ُ٘ ٟسو ُر
ا ُِ ٟح ُ٤زُ َٓأ َ ََ ٣ز ُ٨َ ٣از ٔ ّیا َٓ َ٨ا َزی فٔی ا٨َّ ٟا ٔ

َؤَِ َّ ٧ضا ََ ٟت ُٔو ُر ب ٔ َّ
اِ ٠ٟح ٔ٥

دمحم نب السؾ ،دبعاولاہب یفقث ،اویب ،دمحم ،اسن نب امکل ےتہک ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اکی صخش آای افر
رعض ایکہکںیم ےندگاھ اھکایلےہ،رھپ اکیدفرساصخشآایافر اہکہکںیم ےندگاھ اھکایل،رھپاکیرسیتےصخش ےناہک ہک ںیم
ےندگ اھاھکایلےہ،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکایکدگےھمتخوہےئگںیہ،آپےنرھپاکیاالعؿرکےنفاےلوکمکحدایہک
ولوگں ںیم االعؿ رکدے ہک اہلل افر اس ےک روسؽ اپوتل دگوھں ےک وگتش وک  جاؾ رکےت ںیہ ،اس ےئل ہک فہ اناپک ںیہ،انچہچن
نجاہڈنویںںیموگتشکپرےہےھتفہاٹلدیںیئگ۔
رافی  :دمحمنبالسؾ،دبعاولاہبیفقث،اویب،دمحم،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
اپوتلدگوھںےکوگتشےکایبؿںیم،اساببںیمہملسیکرفاتییبنیلصاہللہیلعفملسےسوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 492

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا٤ً ،٪زو

و ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو ُُِٗ ٠ت َ ٔ ٟحابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس َیزًُِ َُ ٤

ض
ْصة ٔ َو َل ٩ِٔ ٜأَبَی ذ َ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢ذ َ
َح ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ًَ ُِ ٩ح ُ٤ز ٔاَلِ َصَِّ ٔ ٠یةٔ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ک َ َ
َاک ا َِ ٟب ِ ُ
َاک ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا َِِٟٔٔار ُّٔی ً ٔ َِ ٨سَ٧ا بٔا َِ ٟب ِ َ
َقأَ ُٗ ََِ ١ل أَ ٔج ُس ٓ ٔ َامی أُوو َٔی ِلٔ َ َّی َُّ َ ٣
َح ّ٣ا
َو َ َ
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعفےتہکںیہہکںیمےناجربنبزدیےسوپاھچہکولگایبؿرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
اپوتل دگےھ اک وگتش اھکےن ےس عنم رفامای ےہ ،اںوہں ےن اہک ہک مکح نب رمعف افغری رصبہ ںیم مہ ےس ہی یہ ےتہک ےھت ،نکیل فہ

ُ
مَّ ًم﴾۔
فج ِإ َ ََّل ُ َ ز
جف ِتمَا ُأ ِ َ
(دحثیےک)درایینعانبابعساساکااکنررکےتےھتافرہیآتیالتفترفامح  ْ
﴿ق َل َأ ِ ٹ ُ
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہیلچکفا یدردنےےکاھکےن(یک جتم)اکایبؿ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
رہیلچکفا یدردنےےکاھکےن(یک جتم)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 493

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوازریص خوَلنی ،ابوثٌ٠بہ

ٔیص ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َث ٌََِ ٠ب َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ٪
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِزر َ

اب ِّٔ ٩ِ ٣
اٟش َبا َٔ َتا َب ٌَ ُط یُوُُ ٧ص َو َْ ٤َ ٌِ ٣ز َوابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َوا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو ُ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩أَک ِ ٔ ١کُ ِّ١ذٔی ٕ َ ٧
ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،انب اہشب ،اوبادرسی وخالین ،اوبہبلعث ےتہک ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ یلچک فاےل
دردنےےکاھکےنےسعنمرفامایےہ،ویسن،رمعم،انبہنییعافراموشجؿےنزرہیےسایکساتمعدحثیایبؿیکےہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،اوبادرسیوخالین،اوبہبلعث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداریکاھکولںاکایبؿ...

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
رمداریکاھکولںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 494

راوی  :زہي ٍ بُ ٩حب ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ابزاہی ،٥ػاٟح ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل ً ،بساہلل بً ٩باض رضی اہلل
ً٨ہ

اب أَ ًَُّ ٪ب َ ِی َس اہللٔ بِ َِ ًَ ٩بسٔ
وب بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِ ٍُ بِ ُِ َ ٩
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠زَّ بٔظَ اة ٕ َِّ ٣ي َت ٕة َٓ َ٘ا ََ ٢ص ََّل
اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
ُح َ ٦أَکَِ ُ٠ضا
ِ
اس َت َِ ٤ت ٌِت ُِ ٥بٔإ ٔ َصاب ٔ َضا َٗاُٟوا َِٔ َّ ٧ضا َِّ ٣ي َت ْة َٗا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا َ ُ

زریہنب جب،وقعیب نباربامیہ،اربامیہ،اصحل،انب اہشب ،دیبعاہلل نبدبعاہلل،دبعاہللنبابعس ریضاہلل ہنعرفامےتںیہہک
یبنیلصاہللہیلعفملساکیرمداررکبیےکاپسےسذگرےآپےنرفامایہکمتےناسیکاھکؽےسویکںافدئہںیہنااھٹای(اسوک
اکؾںیمویکںںیہنالےئ)،ولوگںےنرعضایکہکفہوترمدارےہ،آپےنرفامایہکرصػاساکاھکان جاؾےہ۔
رافی  :زریہنب جب،وقعیبنباربامیہ،اربامیہ،اصحل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
رمداریکاھکولںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 495

راوی  :خلاب بً ٩ث٤ا٣ ،٪ح٤س ب ٩ح٤ي ٍ ،ثابت بً ٩حَل ،٪سٌیسب ٩جبي ٍ ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ٔیس بِ َُ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ٩
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ح ِٔ٤ي َ َ ٍ ًَ ِ ٩ثَابٔتٔ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
اب بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َخ َّل ُ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و َُّ ٣َ ٢ز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌَ ِ٨ز ٕ َِّ ٣ي َت ٕة َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ًَل َی أَصَِ ٔ ٠ضا َِ ٟو اَ ِ ٧ت َٔ ٌُوا بٔإ ٔ َصاب ٔ َضا
ًَبَّا ٕ
اطخبنبنامثؿ،دمحمنبریمح،اثتبنبالجعؿ،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکی
رمدہرکبیےکاپسےسذگرےوترفامایہکاسےکاموکلںوکایکوہایگےہ،اکش!فہاسیکاھکؽےسافدئہااھٹےت۔
رافی  :اطخبنبنامثؿ،دمحمنبریمح،اثتبنبالجعؿ،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کشماکایبؿ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
کشماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 496

راوی ٣ :شسزً ،بساٟواحس٤ً ،ارہ بٌ٘ٗ ٩اَ ،ابوزرَ ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َح َّسثَ َ٨ا ًُ ََ ٤ارةُ بِ ُ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔ٣َ ٩ِ ٣کُِ٠و ٕ ٦یُک ِ َ ٥ُ ٠فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ِ ٔ ََّل َجا َئ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َوکَُ ٤ُِ ٠ط یَ ِسمَی َّ
اِ ٠ٟو َُِ ٟ ٪و َُ ٪زٕ ٦
َواِّ ٟزیحُ رٔی ُح ِٔ ٣ش ٕک
دسمد،دبعاولادح،امعرہنباقعقع،اوبزرعنبرمعفنبرجری،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعےنرفامایہک
اہلل یک راہ ںیم وج صخش زیمخ ایک اجات ےہ فہ ایقتم ےک دؿ اہلل اعت ی ےک اپس اس احؽ ںیم آےئ اگ ہک اس ےک زمخ ےس وخؿ اتکپٹ
وہاگ،اساکرگنوتوخؿاسیجوہاگافراسیکوبکشمیسیج۔

رافی  :دسمد،دبعاولادح،امعرہنباقعقع،اوبزرعنبرمعفنبرجری،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
کشماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 497

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،بزیس ،ابوبززہ ،ابو٣وسی

وسی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

یص اٟؼَّ أ ٟحٔ َو َّ
ک َوِ ٔ َّ٣ا
 ١ا َِ ٟحٔ ٔ ٠
اٟش ِو ٔ
 ١ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک ِ ٔ َّ٣ا أَ ِ ٪یُ ِح ٔذ َی َ
ئ ََ ٛحا ٔ ١ٔ ٣ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک َوَ٧آٔذٔ ا ِلٜٔي ٍ ٔ َٓ َحا ُٔ ٣
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٢ث ُ
ک َوِ ٔ َّ٣ا أَ َِ ٪تحٔ َس رٔی ّحا َخبٔی َث ّة
أَ َِ ٪تب ِ َتا ََ ُٔ ٨ِ ٣ط َوِ ٔ َّ٣ا أَ َِ ٪تحٔ َس ٔ٨ِ ٣طُ رٔی ّحا كَي َِّب ّة َوَ٧آ ٔ ُذ ا ِلٜٔي ٍ ِٔ ٔ َّ٣ا أَ ِ ٪یُ ِ ٔ
َح َ ٚث َٔیابَ َ

دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،اوبومیس،یبن یلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےت ںیہآپےنرفامایہکاےھچ افر ربےاسیھت
یکاثمؽاسصخشیکیسےہوجکشمےیلوہےئےہافریٹھبدوھےنکنفاالےہ،کشمفاالایوتںیہمتھچکددیےاگایمت اسےسرخدی
ولےگایاسیکوخوبشمتوسھگنولےگافریٹھبفاالایوتاہمترےڑپکےالجدےاگایںیہمتاسیکدبوبےچنہپیگ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخوگشاکایبؿ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
رخوگشاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 498

راوی  :ابواٟوٟیس ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢أَ ِن َٔ ِح َ٨ا أَ ِرّ َ ٧با َوِ َ ٧ح ُ ٩ب ٔ َِّ ٤ز َّ
اٟو ِض َزا ٔ٪
ٓ ََش َعی ا ِِ َ٘ ٟو ُِٔ٠َ َٓ ٦بُوا َٓأ َ َخ ِذتُ َضا َٓحٔئ ُِت ب ٔ َضا ِلٔ َی أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ٓ ََذبَ َح َضا ٓ ََب ٌَ َث ب ٔ َور َِٔ ٛی َضا أَ ِو َٗا َ ٢بٔ َٔد ٔ َذیِ َضا ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠بََٔ ٠ضا
اوباولدیل،ہبعش،اشہؾنبزدی،اسنریضاہللہنعےتہکںیہمہےناکیرخوگشوکاگھبای،اسفتقمہولگرمارہظلاؿںیمےھت،ھچک
ولگاسےکےھچیپدفڑے،نکیلکھتےئگ،رھپںیمےناسوکڑکپاافراسوکاوبہحلطےکاپسےلرکآایاںوہںےناسوکذحبایکافر
اسیکدفونںراںینایاسےکدفونںوکےہلیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمجیھب دے،آپیلصاہللہیلعفملسےناؿوکوبقؽ
رفامایل۔
رافی  :اوباولدیل،ہبعش،اشہؾنبزدی،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگہاکایبؿ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
وگہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 499

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًیً ،١بسا ٌٟزیز ب٣ ٩شً ،٥٠بساہلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرضٔ َی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
ُح ُُ ٣ط
اٟـ ُّب َِ ٟش ُت آکُُ ُ٠ط َو ََل أ ُ َ ِّ
ومیسنباامسلیع ،دبعازعلسینبملسم،دبعاہللنبدانیر،انبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوگہوک
ہنںیماھکاتوہںافرہناسوک جاؾرقارداتیوہں۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،دبعازعلسینبملسم،دبعاہللنبدانیر،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
وگہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 500

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوا٣ا٣ہ ب ٩سہً ،١بساہلل بً ٩باض ،خاٟس ب ٩وٟیس

ض َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ أَُ َّ ٧ط َز َخ ََ ٍَ ٣َ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َت َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َٓأت ُ َٔی بٔ َـ ٕٓب َِ ٣حُ٨وذ َٕٓأَص َِوی َِِٔ ٟیطٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُف اِ ٨ِّ ٟش َوة ٔأَ ِخبٔ ٍُوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٤ا یُزٔی ُس أَ ِ ٪یَأِک ُ َ١

ق َٗ ِومٔی َٓأ َ ٔج ُسنٔی أَ ًَا ُٓ ُط
ُح ْا ٦ص َُو یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َََ ٢ل َو َلَ ٥َِ ٟ ٩ِٔ ٜی ٩ِ ُٜبٔأ َ ِر ٔ
َف َٓ ٍَ َی َس ُظ َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َ َ
َٓ َ٘اُٟوا ص َُو َؿ ٌّب َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ َ
َٗا ََ ٢خاْ ٔ ٟس َٓا ِجت َ َ ٍ ِرتُطُ َٓأَک َ ُِ ٠ت ُط َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُِ ٨وزُ
دبعاہللنبہملسم ،امکل،انباہشب،اوباامہمنبلہس،دبعاہللنبابعس،اخدلنبفدیلےسرفاتیرکےتںیہہکفہ روسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رضحت ومیمہن ےک رھگ ںیم دالخ وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ینھب وہح  وگہ الح  یئگ ،روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملس ےناانپاہھتاسیکرطػڑباھای،ضعب وعروتںےناہکہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعوک اتبدفہکسک زیچےکاھکےن اک
ارادہ رک رےہ ںیہ،انچہچن ولوگں ےنؤالتدای ہک ہی وگہ ےہ( ،ہی نس رک)آپ ےن اانپاہھت اٹہایل ،ںیم ےن وپاھچ ایک فہ  جاؾ ےہ ای روسؽ

اہلل!؟ آپ ےن رفامای ںیہن ،نکیل ریمیوقؾیک زنیم ںیم ںیہن وہیت،اس ےئل ںیم اینپ تعیبط وک اس ےس  رفنت اپات وہں ،اخدل اک ایبؿ

ےہہکںیمےناسوکچنیھکایل،افرںیمےناسوکاھکایاحالہکنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساسوکدھکیرےہےھت۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انباہشب،اوباامہمنبلہس،دبعاہللنبابعس،اخدلنبفدیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمجنمایےلھگپوہےئیھگںیموچاہرگاجےناکایبؿ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
دمجنمایےلھگپوہےئیھگںیموچاہرگاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 501

راوی  :ح٤یسی ،سٔیا ،٪زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ ،حرضت ٣ی٤و٧ہ رضی اہلل ً٨ہا

ض
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُس ِٔ َیا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ََّ ًَ ٩با ٕ
یُ َح ِّسث ُ ُط ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة أَ ََّٓ ٪أ ِ َر ّة َو َٗ ٌَ ِت فٔی َس ِ٤ََ ٓ ٩ٕ ٤ا َت ِت ٓ َُشئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ًَ ٥َ ٠ضا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُِ٘ ٟو َصا َو َ٣ا َح ِوََ ٟضا

آَ ٪إ ٔ َّّ ٤َ ٌِ ٣َ ٪زا یُ َح ِّسثُطُ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٣َ ٢ا َسُ ٌِ ٔ٤ت اٟزُّصِز ٔ َّی َي ُ٘و ُ٢
َوکُُ٠و ُظ ٗٔی َُ ٔ ٟ ١شٔ َِی َ
ض ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َِ َ٘ ٟس َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط ُٔ ٨ِ ٣ط َٔ ٣ز ّارا
ِ ٔ ََّل ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
دیمحی،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبت،انب ابعسریضاہللہنع،رضحت ومیمہنریضاہللاہنعیتہکںیہہکاکیوچاہیھگ
ںیمرگرکرمایگ،وتآپ یلصاہللہیلعفملسےساسےکقلعتمدرای تایکایگوتآپےنرفامایہکوچےہوکافراسےکاردرگدےکیھگ
وکاکنؽرککنیھپدفافرابیقیھگوکاھکول،ایفسؿےسوپاھچایگہکرمعماسدحثیوکوباہطسزرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہلل
ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہ ں ےن اہک ہک ںیم ےن زرہی وک رصػ ہب دنس دیبعاہلل  ،انب ابعس ،ومیمہن یبنرکمی یلص اہللہیلع فملس
ےسرفاتیرکےتوہےئانسےہافرںیمےناسےسابراہانسےہ۔
رافی  :دیمحی،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبت،انبابعسریضاہللہنع،رضحتومیمہنریضاہللاہنع

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

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
دمجنمایےلھگپوہےئیھگںیموچاہرگاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 502

راوی ً :بساً ،٪بساہلل  ،یو٧ص ،زہزی

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِّ ٩
وت فٔی اٟزَّیِتٔ َو َّ
اٟش َِ ٩ٔ ٤وص َُو َجا ْٔ ٣س أَ ِو َُيِ ٍُ َجا ٕٔ ٣س
اٟسابَّةٔ َت ُُ ٤
َِط َح ث ُ َّ٥
ا َِٟٔأ ِ َرة ٔأَ ِو َُيِ ٍ ٔ َصا َٗا َ ٢بَ َ٨َ َِ ٠ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز بَٔٔأ ِ َرة ٕ َ٣ا َت ِت فٔی َس َِٓ ٩ٕ ٤أ َ ََ ٣ز ب ٔ َ٤ا َُ
َق َب َٔ ٨ِ ٣ضا ٓ ُ ٔ
أُک ٔ ََ ٩ِ ًَ ١حسٔیثٔ ًُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
مت
دبعاؿ ،دبعاہلل  ،ویسن ،زرہی ےس اس اجونر ےک قلعتم ینع وچاہفریغہ وج رفنغ زوتیؿ افر یھگ ںیم وخاہ ج جٹمند وہں ای ےلھگپ وہےئ
وہںرگرکرماجےئرفاتیرکےتںیہہکںیمہربخیلمےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنیھگںیمرگرکرماجےنفاےلوچےہوک
کنیھپدےنیاکمکحدایوتفہ(وچاہ)کنیھپدایایگ،رھپاسیھگںیمےساھکایایگ،ہیدحثیرطبقیدیبعاہللنبدبعاہللوقنمؽےہ۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
دمجنمایےلھگپوہےئیھگںیموچاہرگاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 503

راوی ً :بس اٌٟزیز بً ٩بساہلل ٣ ،اٟک ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل  ،ابً ٩باض٣ ،ی٤و٧ہ رضی اہلل ً٨ہا

ض ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َِٗ ٥اَِ ٟت ُسئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ِ َرة ٕ َس َ٘ َل ِت فٔی َس َِ٘ َٓ ٩ٕ ٤ا َ ٢أَ ُِ٘ ٟوصَا َو َ٣ا َح ِوََ ٟضا َوکُُ٠و ُظ
دبع ازعلسی نب دبعاہلل  ،امکل ،انب اہشب ،دیبعاہلل نب دبعاہلل  ،انب ابعس ،ومیمہن ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع
فملسےساسوچےہےکابرےںیموپاھچایگوجیھگںیمرگرکرماجےئوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاس(وچےہ)وکافراس
ےکاچرفںرطػ(یھگوک)کنیھپدفافرابیق(یھگ)وکاھکول۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،امکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،ومیمہنریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہچہرپداغاگلےنافراشنؿرکےناکایبؿ...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
رہچہرپداغاگلےنافراشنؿرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 504

راوی ً :بیس اہلل ب٣ ٩وسی ،ح٨و٠ہ ،سا ،٥ٟاب٤ً ٩زرضی اہلل ً٨ہ

اٟؼ َورةُ َو َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
وسی ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أََّ٧طُ َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َک َظ أَ ُِ ٪ت ٌُِّ ٥ََ ٠
َّ
اٟؼ َورةُ
رض ُب ُّ
رض َب َتا َب ٌَ ُط ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ٘ ٨ِ ٌَ ٟز ٔ ُّی ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة َو َٗا َُ ٢ت ِ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ُِ ٪ت ِ َ

دیبعاہللنبومیس،ہلظنح،اسمل،انبرمعریضاہلل ہنعرہچےرپاشنؿاگلےنوکرکمفہہ ےتھجےھت،افرانبرمعےنایبؿایکہکیبنیلصاہلل
ہیلع فملس ےن (رہچے رپ) امرےن ےس عنم رفامای ےہ  ،ہبیتق ےن وباہطس عیقززی ،ہلظنح اس یک اتمتعب ںیم رفاتی لقن یک ےہ افر
رضتباوصلرۃےکاافلظرفاتیےئکںیہ۔

رافی  :دیبعاہللنبومیس،ہلظنح،اسمل،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
رہچہرپداغاگلےنافراشنؿرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 505

راوی  :ابواٟوٟیس ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ َ ٕر لٔی
ُ
َفأَیِ ُت ُط َي ٔش َُ ٥طا ّة َح ٔشب ِ ُت ُط َٗا َ ٢فٔی آذَاَ ٔ ٧ضا
یُ َح ُِّ ٜ٨ط َوص َُو فٔی ِٔ ٣زبَ ٕس َٟطُ َ َ
اوباولدیل ،ہبعش ،اشہؾ نب زدی ،اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیمآپ یلص اہللہیلع فملس یک دختم ںیم ا ےن اھبح  وک الای اتہک آپ
اسیککینحترفامںیئ،اسفتقآپا ےنافوٹنںںیمےھت،ںیمےنداھکیہکآپ اکیرکبیوکداغاگلرےہےھت،رافیےتہکںیہہک
ریماایخؽےہہکاںوہںےنہییھباہکہکاؿےکاکونںںیم(اشنؿ)اگلرےہےھت۔
رافی  :اوباولدیل،ہبعش،اشہؾنبزدی،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاکیامجتعوکامؽتمینغاہھتےگلافراؿںیمےسوکح صخشا ےناسیھتےکمکحےک...
ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
ارگاکیامجتعوکامؽتمینغاہھتےگلافراؿںیمےسوکح صخشا ےناسیھتےکمکحےکریغبرکبیایاُفٹنذحبرکدے،وتفہراعفیکدحثیانبءرپںیہناھکایاجےئاگ،وج
فہآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہافراطؤسفرکعہمےنوچرےکذہحیبےکقلعتمرفامایہکاسوککنیھپدف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 506

راوی ٣ :شسز ،ابواَلحوؾ ،سٌیسبَّ٣ ٩سوً ،ٚبایہ ب ٩رٓاًہ ،رٓاًہ ،رآٍ ب ٩خسیخ

َّسو َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبا َی َة بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ِ ٣َ ٩

َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ َّ ٧ِٔ ٥َ ٠ا َ ٠ِ َ ٧قی ا ُِ ٌَ ٟس َّو ُ َّسا َوَِ ٟی َص َ٨َ ٌَ ٣ا ُّ ٣سی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أََ ِ ٧ض َز َّ
اس ُ ٥اہللٔ
َک ِ
اٟس ََ ٦وذُ ٔ َ
ک أَ َّ٣ا ِّ
َس ًَا ُ٪
اٟو ُِ
اٟش ٌََُّ ٓ ٩وِ َْ ٥وأَ َّ٣ا ُّ
َف َو َسأ ُ َح ِّسثُ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜذََ ٔ ٟ
َف ٓ ََُ ٤سی ا َِ ٟح َبظَ ةٔ َو َت َ٘ َّس َََ ٦
َٓکُُ٠و ُظ َ٣ا  ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜس ٌَّٔ ٩و ََل ُه ُ ْ
ورا َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا َٓأ ُ ِٔٔ ٛئَ ِت َو َٗ َش َ٥
ض َٓ ََ ٨ؼبُوا ُٗ ُس ّ
ض َٓأ َ َػابُوا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٨َ َِ ٟائ َٔٔ ٥وأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ٔ ٔ
آِ ا٨َّ ٟا ٔ
ا٨َّ ٟا ٔ
ُ
ُ
َ
َف َ٣ا ُظ َر ُج ْ ١بٔ َش ِض َٕ َٓ ٥ح َب َشطُ اہللُ
بَ ِي َُ ٨ض َِ ٥و ًَ َس ََ ٢بٌٔي ّ ٍا بٔ ٌَ ِ ٔ
رش ٔط َیاظ ٕ ث ََّّ َ ٧ ٥س َبٌٔي ْ ٍ ٔ ٩ِ ٣أ َوائ ٔ ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦و َ ٥ِ ٟیَُ ٌَ ٣َ ٩ِ ٜض َِ ٥خ ِی َْ َ ١
َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ٪َّ ٔ ِ ٢ض ٔذظ ٔا َِ ٟب َضائ ٔٔ ٥أَ َواب ٔ َس َٛأ َ َواب ٔ ٔس ا َِ ٟو ِح ٔع ٓ ََ٤ا ٓ ٌََ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا َص َذا َٓآ ٌَُِ٠وا ِٔ ٣ث َ ١صَ َذا
دسمد ،اوباالوحص ،دیعسنب رسمفؼ ،ابعہی نب رافہع ،رافہع ،راعف نب دخجی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس ےس
رعضایکہکمہلکدنمشےساقمہلبرکےنفاےلںیہافرامہرےاپسرھچیںیہنےہ،وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایسجزیچ
ےسوخؿہہباجےئافراسرپاہللاعت یاکانؾایلایگوہوت(اسےسذحبایکوہا)اھکؤرشبہکیط داتنافراننخہنوہ،افرںیممتےسایکس
فہج ایبؿ ےئکداتی وہں ،ہکداتن وت ڈہی ےہ افر اننخ ویشبحںیکرھچی ےہ افر ھچک ولگ دلجیرکےکآےگ ڑبےھ افر اؿولوگں
ےن اہڈنایں ڑچاھ دی ںیھت ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ اہڈنویں وک اٹل دےنی اک مکح دای وت فہ اہڈنایں اٹل دی ںیئگ ،افر اؿ ےک
درایمؿ(امؽتمینغ)میسقتایکافراکیافٹندسرکبویںےکرباربےہراھک،رھپایکنامجتعںیمےساکیافٹناھبگالکنافراؿ
ےکاسھتوکح وسارںیہناھت،اکیصخشےنریتاکنیھپوتاہللےناسوکرفکدای،رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکہیاجونریھب
یلگنجاجونرفںیکرطحوہاجےتںیہ،انچہچن(ارگ)اؿاجونرفںںیمےسوکح ااسیرکےوتایسرطحرکف۔
رافی  :دسمد،اوباالوحص،دیعسنبرسمفؼ،ابعہینبرافہع،رافہع،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیسکوقؾاکاُفٹناھبگاجےئافراؿںیمےسوکح صخشاےسریتالچرکامرڈاےلافر...

ٹ
ابب  :ذبںافراکشراکایبؿ
ارگیسکوقؾاکاُفٹناھبگاجےئافراؿںیمےسوکح صخشاےسریتالچرکامرڈاےلافراسےسدصقماؿیکالھبح وہوتاسدحثییکانبءرپاجزئےہ،وجراعفیبنیلصاہلل
ہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 507

راوی  :اب ٩سَل٤ً ،٦زبً ٩بیس ،ك٨آسی ،سٌیس بَّ٣ ٩سوً ،ٚبایہ ب ٩رٓاًہ ،رآٍ ب ٩خسیخ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََل ٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًُ َ٤زُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َّ
َّسو َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبا َی َة بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َرآ ٔ ٍٔ
اٟل َ٨آ ٔ ٔس ُّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
َف َ٣ا ُظ َر ُج ْ ١بٔ َش ِض ٕ٥
بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
َف َٓ ََّ ٨س َبٌٔي ْ ٍ ِٔ ٩ِ ٣اْلٔب ٔ َٔٗ ١ا ََ َ ٢
َ
َاػ ٌَُ ٨وا بٔطٔ صَ ََ ٜذا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِّٔ٧ا َُٜ٧و ُ٪
َٓ َح َب َش ُط َٗا َ ٢ث ُ ََّٗ ٥ا َََ ٟ ٪َّ ٔ ِ ٢ضا أَ َواب ٔ َس َٛأ َواب ٔ ٔس ا َِ ٟو ِح ٔع ٓ ََ٤ا َََُ ٠بَ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜضا ٓ ِ

فٔی ا َِِ ٤َ ٟازٔی َواَلِ َ ِسَٔارٔ َٓنُ ٍٔی ُس أَ ِِ َ ٧ ٪ذبَحَ ٓ َََل َتُٜو ُّ ٣ُ ٪سی َٗا َ ٢أَر ِٔ٣َ ٪ا َ َ ٧ض َز أَ ِو أََ ِ ٧ض َز َّ
اس ُ ٥اہللٔ َٓک ُ َُِ ١ي ِ َ ٍ ِّ
اٟش ِّ٩
َک ِ
اٟس ََ ٦وذُ ٔ َ
َف َُ ٣سی ا َِ ٟح َبظَ ةٔ
َف َٓإ ٔ َِّّ ٪
اٟشًَ َّ٩وِ َْ ٥و ُّ
َو ُّ
اٟو ُ ٔ
اٟو ُ َ

انب السؾ ،رمعنب دیبع ،انطفسی ،دیعس نب رسمفؼ ،ابعہی نب رافہع ،راعف نب دخجی ےتہک ںیہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت
اکیرفسںیمےھتہکاکیافٹناھبگایگ،اکیصخشےناسیکرطػریتالچای،سجےسفہرکایگ،رھپآپےنرفامایہکہیاجونر
یھب یلگنج اجونرفں یک رطح وہاجےت ںیہ ،ارگ اؿ ںیم ےس وکح  مت رپ اغ بل آاجےئ وت اس ےک اسھت ااسی یہ رکف ،راعف اک ایبؿ ےہ ہک
ںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!مہولگنجںافررفسیکاحتلںیموہےتںیہافرمہذحبرکاناچےتہںیہ،نکیلامہرےاپسرھچیںیہن
وہیت،آپ ےنرفامایہکاس رھچیےسالہک رکوجاہبدےایہیرفامایوخؿاہبدے،افراہللاعت یاکانؾےلایلایگوہوت اھکول،رشبہکیط
داتنافراننخہنوہاسےئلہکداتنوتڈہیےہافراننخویشبحںیکرھچیےہ۔
رافی  :انبالسؾ،رمعنبدیبع،انطفسی،دیعسنبرسمفؼ،ابعہینبرافہع،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابوینںاکایبؿ
رقابینےکتنسوہےناکایبؿ،انبرمعریضاہلل ہنعےنرفامایہکفہتنسےہافروہشم...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
رقابینےکتنسوہےناکایبؿ،انبرمعریضاہللہنعےنرفامایہکفہتنسےہافروہشمرےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 508

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہ ،زبیس ایامی ،طٌيی ،بزاء رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩زبَ ِی ٕس ِاْل ٔ َیام ٔ ِّی ًَ َِّ ٩
ئ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َ ٍا ٔ
اب ُس َّ٨ت َ َ٨ا
َح َُ ٠َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣ط َٓ َ٘ ِس أَ َػ َ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠أَ َّو َ٣َ ٢ا ِ َ ٧ب َسأ ُ بٔطٔ فٔی َی ِو ٔ٨َ ٣ا َص َذا أَ ِ ٪نُ َؼل َِّی ث ُ َِّ َ ٧ ٥ز ٔج ٍَ َٓ ََ َ ٨ِ ٨

َٓ ١إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َِ ٟح َّْ َٗ ٥س َُ ٣ط َٔلَصِٔ٠طٔ َِ ٟی َص ٔ ٩ِ ٣اُ ٨ُّ ٟش ٔک فٔی َط ِی ٕئ َٓ َ٘ َا ٦أَبُو بُزِ َز َة بِ َُ ٔ ٧ ٩یارٕ َو َٗ ِس َذبَحَ َٓ َ٘ا َ٨ِ ٔ ً ٪َّ ٔ ِ ٢سٔی
َو ََ ٩ِ ٣ذبَحَ َٗ ِب ُ

ئ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َج َذ ًَ ّة َٓ َ٘ا َ ٢اذِبَ ِح َضا َوَ ٩َِ ٟت ِحز ٔ َی ًَ ِ ٩أَ َح ٕس َب ٌِ َس َک َٗا َِّ َ ٣ُ ٢
ِط ْٖ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َ ٍا ٔ
اب ُس ََّ ٨ة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن
ََ ٩ِ ٣ذبَحَ َب ٌِ َس اٟؼَّ ََلة ٔ َت َّ ٥نُ ُشُ ُٜط َوأَ َػ َ
دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،زدیباای ی،یبعش،رباءریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایہکبسےسےلہپ وجزیچ مہآجےکدؿرکےت ںیہفہ ہیہکامنز ڑپےتھںیہرھپفا س وہےتںیہافررقابینرکےت ںیہسج صخش
ےنااسیایکاسےنریمیتنسوکاپایلافرسجےنےلہپذحبایکوتفہرصػوگتشےہوجاسےنا ےنرھگفاولںےکےیلایترایکےہ
رقابین ںیم ھچک ہصح ںیہن۔ اوبربدہ نب اینز وہنجں ےن ذحب رکایل اھت ڑھکے وہےئ افر رعض ایک ہک ریمے اپس اکی ھچ امہ اک ہچب ےہ
آپےنرفامایہکاسوکذحبرکدفافراہمترےدعبیسکےکےیلاکیفہنوہاگ،رطمػےناعرمےساںوہںےنرباءےسرفاتیایکےہ
یبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایسجےنامنزےکدعبذحبایکوتاسیکرقابینوپریوہح افراملسمونںےکرط ہقےکاطمقبلمعایک۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،زدیباای ی،یبعش،رباءریضاہللہنع

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

ابب  :رقابوینںاکایبؿ
رقابینےکتنسوہےناکایبؿ،انبرمعریضاہللہنعےنرفامایہکفہتنسےہافروہشمرےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 509

راوی ٣ :شسز ،اس٤اًی ،١ایوب٣ ،ح٤س ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
اب ُس ََّ ٨ة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ذبَحَ َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َذبَحَ ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشطٔ َو ََ ٩ِ ٣ذبَحَ َب ٌِ َس اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ ِس َت َّ ٥نُ ُشُ ُٜط َوأَ َػ َ

دسمد ،اامسلیع ،اویب ،دمحم ،اسن نب امکل ،ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک سج ےن امنز ےس ےلہپ ذحب ایک وت اس ےن
ا ےنفاےطسایکافرسجےنامنزےکدعبذحبایکوتاسیکرقابینوپریوہیئگافراسےناملسمونںیکتنسوکاپایل۔
رافی  :دسمد،اامسلیع،اویب،دمحم،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾاکرقابیناکوگتشولوگںےکدرایمؿمیسقترکان...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
اامؾاکرقابیناکوگتشولوگںےکدرایمؿمیسقترکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 510

راوی ٌ٣ :اذ بٓ ٩ـاٟہ ،ہظا  ،٦یحٌی  ،بٌحہ جہىیً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز جہىی رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَی ًَ َِ ٩ب ٌِ َح َة ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕا ُِ ٟح َضىٔ ِّی َٗا ََ َٗ ٢ش َ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن أَ ِػ َحابٔطٔ َؿ َحا َیا ٓ ََؼ َار ِت َ ِ٘ ٌُ ٔ ٟب َة َج َذ ًَ ْة َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػ َار ِت لٔی َج َذ ًَ ْة َٗا ََ ٢ؿ ِّح ب ٔ َضا

اعمذ نب اضفہل ،اشہ ؾ ،ییحی  ،تٹعجٹہ ینہج ،ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ےن احصہب ےک درایمؿ
رقابینےکاجونرمیسقتےئک،ہبقعےکہصحںیماکیذجہع(ھچامہاکرکبا)آای،ںیمےنرعضایکہکایروسؽاہلل!ریمےےصحںیموتھچ
امہاکہچبآایےہوتآپےنرفامایہکاسیکرقابینرکدف۔
رافی  :اعمذنباضفہل،اشہؾ،ییحی،تٹعجٹہینہج،ہبقعنباعرمینہجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمرفافروعروتںےکرقابینرکےناکایبؿ...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
اسمرفافروعروتںےکرقابینرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 511

راوی ٣ :شسز ،سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسٗ ،٥اسً ،٥ائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ
َّس َٖ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِس ُخ ََ َّٜ ٣َ ١ة َوه ٔ َی َت ِبکٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َٔ ٟک أَ َنٔ ِٔشتٔ َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٪َّ ٔ ِ ٢ص َذا
اؿ ِت بٔ َ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا َو َح َ
أَ ِْ ٣ز َٛت ََبطُ اہللُ ًَل َی بَ َ٨ا ٔ
ُق َٓ ُُِ٘ ٠ت
ٔیت ب ٔ َِ ٠ح ٔ ٥بَ َ ٕ
اد َُي ِ َ ٍ أَ ََِ ٪ل َت ُلوفٔی بٔا ِٟب َ ِیتٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ُ٨َّ ٛا بٔٔ٤ىّی أُت ُ
ت آ َز ََٓ ٦ا ِٗ ٔضی َ٣ا َي ِ٘ ٔضی ا َِ ٟح ُّ

ُق
َ٣ا َص َذا َٗاُٟوا َؿ َّهی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِز َوا ٔجطٔ بٔا َِ ٟب َ ٔ

دسمد،ایفسؿ،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،اعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسریمےاپسرشتفیالےئ،
اںیہن اقمؾ رسػ یہ ںیم ےنچنہپ ےس ےلہپ ضیح آےن اگل فہ رف ریہ ںیھت ،آپ ےن وپاھچ ویکں رفیت وہ؟ ایک ںیہمت ضیح آےن اگل،

اںوہںےنوجابدایاہں!آپےنرفامایہیفہزیچےہوج اہللاعت یےنآدؾیکویٹیبںیک تمسق ںیمھکلدیےہ،اسےئلاحیجوجھچک
رکےتںیہ،متیھبرکف،رگمہیہکمتاخہنہبعکاک راػہنرکان،رضحتاعہشئریضاہللاہنعاکایبؿےہہکبجمہولگینمںیمےھت،
وت ریمے اپس اگےئ اک وگتش الای ایگ ،ںیم ےن وپاھچ ہی ایک ےہ ولوگں ےن اتبای ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ ویبویں یک
رطػےساگےئیکرقابینیکےہ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینےکدؿوگتشاھکےنیکوخاشہرکےناکایبؿ...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
رقابینےکدؿوگتشاھکےنیکوخاشہرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 512

راوی  :ػسٗہ ،اب٠ً ٩یہ ،ایوب ،اب ٩سي ٍی ،٩ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ی ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َػ َس َٗ ُة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َّ
ََک
َی ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َح َ ٩ِ ٣ک َ َ
اَ ٪ذبَحَ َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ ُِ ٠ی ٌٔ ِس َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ ََّ ٪ص َذا َی ِو ْ ٦ي ُِظ َت َهی ٓ ٔیطٔ اِ ٠ٟح َُ ٥وذ َ َ
اٟز ِخ َؼ ُة َٔ ٩ِ ٣س َوا ُظ أَ ََِ ٦ل ث ُ َّ ٥أََٜ ِ ٧أ َأ ٨َّ ٟي ُّی
َف َّخ َؽ َُ ٟط فٔی ذََ ٔ ٟ
ک ٓ َََل أَ ِزرٔی بَ َِ َِ ٠ت ُّ
ٔجي َ ٍاُ َ ٧ط َوً ٔ ِ٨سٔی َج َذ ًَ ْة َخي ِ ْ ٍ َٔ ٩ِ ٣طات َ ِی َِ ٟح َٕ َ ٥
اض ِلٔ َی ُُ َِ ٨ی َٕ ٤ة َٓ َت َو َّز ًُو َصا أَ ِو َٗا ََ َٓ ٢ت َحزَّ ًُو َصا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠لٔ َی َِ ٛبظَ ي ِ ٔن ٓ ََذبَ َح ُض َ٤ا َو َٗ َا ٦اُ ٨َّ ٟ
دصہق،انبہیلع،اویب،انبریسنی،اسننبامکلےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرقابینےکدؿرفامایہکسجصخشےنامنز
ےسےلہپذحبایکوہفہدفابرہرکے،اکیصخشڑھکاوہاافررعضایکہکایروسؽاہلل!آجےکدؿوگتشاھکےنیکوخاشہوہیتےہ
افرا ےنڑپفویسںاکذرکایکافراہکہکریمےاپساکیھچامہاکہچبےہ،وجوگتشیکدفرکبویںےسرتہبےہ،آپےناسوکاسیک
ااجزت دی ،ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک ہی ااجزت اس ےک العفہ دفرسے ولوگں ےک ےئل یھب یھت ای ںیہن ،رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس دف

کڈنیوھںیکرطػوتمہجوہےئافراؿوکذحبایکافرولگرکبویںیکرطػوتمہجوہےئافراؿوکمیسقترکےکذحبرکدای۔
رافی  :دصہق،انبہیلع،اویب،انبریسنی،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿولوگںیکدلیلاکایبؿ،وجےتہکںیہہکرقابینرقبدیعیہےکدؿےہ...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
اؿولوگںیکدلیلاکایبؿ،وجےتہکںیہہکرقابینرقبدیعیہےکدؿےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 513

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سَلً ،٦بساٟوہاب ،ایوب٣ ،ح٤س اب ٩ابی بُکہ ،ابوبُکہ

َ
َ
ُک َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََلَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ُک َة ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
ت َواَلِ َ ِر َق َّ
اس َت َس َار ََ ٛض ِی َئتٔطٔ یَ ِو ََ ٦خ ََٙ ٠اہللُ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
رش
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اٟزَّ ََ ٣
اِ َٗ ٪س ِ
اٟش َُ ٨ة اث ِ َ٨ا ًَ َ َ
ا٪
ُح ْ ٦ثَ ََل ْث َُ ٣ت َواَ ٔ ٟی ْ
رض َّأ ٟذی بَي ِ َن ُج َ٤ا َزی َو َط ٌِ َب َ
َط ِض ّزا َٔ ٨ِ ٣ضا أَ ِر َب ٌَ ْة ُ ُ
ات ذُو ا َِ ٌِ َ٘ ٟسة ٔ َوذُو ا ِٔ ٟح َّح ٔة َوا ََِ ٤ُ ٟح ََُّ ٦و َر َج ُب َُ َ ٣
أَ ُّی َط ِضز ٕ َص َذا ُٗ ِ٨َ ٠ا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ َََ ٓ ٥ُ ٠ش ََ ٜت َحًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط َس ُی َش ِّ٤یطٔ بٔ َِيِ ٍ ٔا ِسٔ٤طٔ َٗا َ ٢أََِ ٟی َص ذَا ا ِٔ ٟح َّح ٔة ُٗ ِ٨َ ٠ا بَل َی َٗا َ ٢أَ ُّی

بَ َٕ ٠س َص َذا ُٗ ِ٨َ ٠ا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ َََ ٓ ٥ُ ٠ش ََ ٜت َحًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط َس ُی َش ِّ٤یطٔ بٔ َِيِ ٍ ٔا ِسٔ٤طٔ َٗا َ ٢أََِ ٟی َص ا َِ ٟبَِ ٠س َة ُٗ ِ٨َ ٠ا بَل َی َٗا ََٓ ٢أ َ ُّی یَ ِوٕ ٦
َح ُٗ ِ٨َ ٠ا بَل َی َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ٪
َص َذا ُٗ ِ٨َ ٠ا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ َََ ٓ ٥ُ ٠ش ََ ٜت َحًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط َس ُی َش ِّ٤یطٔ بٔ َِيِ ٍ ٔ ا ِسٔ٤طٔ َٗا َ ٢أََِ ٟی َص َی ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
ُ َ ُ
َ
َ
َح َٔ ٣ة َی ِو َٔ ٥ِ ُٜ٣ص َذا فٔی بَ َٔ ٠س َُ ٥ِ ٛص َذا فٔی َط ِضز ٔ ُ٥ِ ٛ
رع َ
ُح ْاِ ُ َٛ ٦
اؿَِ ٠ًَ ٥ِ ُٜیَ َ ٥ِ ُٜ
ز ٔ َ٣ائََ ٥ِ ٜوأ َِ ٣وا َلَٗ ٥ِ ٜا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َوأ ِح ٔشبُ ُط َٗا ََ ٢وأ ِ َ
اب َب ٌِ ٕف أَ ََل ٟٔيُ َب ِِّّ ٠
َص َذا َو َس َت ِِ َ٘ ٠و ََ ٪ربَََّ ٓ ٥ِ ُٜی ِشأ َ ُل ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜأَ ًِ َ٤الٔ ٥ِ ُٜأََلَ ٓ َََل َت ِز ٔج ٌُوا َب ٌِسٔی ُؿ ََّل َّل َي ِ ٔ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ
َّ
ََک ُظ َٗا ََ ٢ػ َس َٚ
و ٪أَ ِوع َی َٟطُ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔف ََ ٩ِ ٣سُ ٌَ ٔ٤ط َوک َ َ
اٟظاصٔ ُس ا َِِ ٟائ َٔب ََٓ ١َّ ٌََ ٠ب ٌِ َف ََ ٩ِ ٣ی ِبُِ ُ٠طُ أَ َِ ٪یَ ُٜ
اَ ٣ُ ٪ح َّْ ٤س ِٔذَا ذ َ َ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ََل َص ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت أََلَ َص ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت ََّ ٣ز َتي ِ ٔن

دمحمنبالسؾ،دبعاولاہب،اویب ،دمحمانبایبرکبہ،اوبرکبہ ےتہکںیہہک یبن یلصاہللہیلعفملس ےنرفامایہکسجرطح آامسؿفزنیم وک
اہللاعت یےکدیپا رکےنےکدؿزامہنرگدشںیماھت،ایسرطحابیھبرگدشںیمےہ،اسؽںیمابرہامہوہےتںیہ،نجںیماچرامہ
 جاؾ ےک ںیہ ،نیت ینع ذی دعقہ ،ذی اہجحل افر رحمؾ ارحلاؾ وت ےپ درےپ ںیہ افر ربج رضم وج امجدی افر ابعشؿ ےک درایمؿ ےہ ہی
وکاسنہنیہمےہ؟مہےنرعضایکاہللا فراسےکروسؽزایدہاجےتنںیہ،آپاخومشوہےئگ،اہیںکتہکمہےنامگؿایکہکاشدی
آپ یلص اہللہیلع فملساس ےک العفہ وکح  افر انؾایبؿ رکںی ےگ،آپ ےن رفامایہک ہی ذی اہجحل ںیہن ےہ؟ مہ ےنرعض ایک ہک ویکں
ںیہن ،آپ ےن رفامای ہی وکاسن رہش ےہ؟ مہ ےن اہک اہلل افر اس ےک روسؽ زایدہ اجےتن ںیہ ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس اخومش وہےئگ،
اہیںکتہکمہےناھجمسہکاشدیآپوکح دفرساانؾایبؿرکںیےگ،آپےنرفامایایکہیدلبہ( )ںیہنےہ،مہےنرعضایکیج
اہں! رھپآپےنرفامایہیوکؿاسدؿےہ؟مہےن رعض ایک اہللافراس ےکروسؽزایدہ اجےتنںیہ،رھپآپاخومش وہےئگ،اہیں
کت ہک مہ ےھجمس ہک آپ وکح  دفرسا انؾ ایبؿ رکںی ےگ ،آپ ےن رفامای ایک ہی رقابین اک دؿ ںیہن؟ مہ ےن رعض ایکیج اہں ،آپ ےن
رفامایہکاہمترےوخؿ افر اہمترےامؽ(افردمحمےناہکہک ںیمایخؽرکاتوہںہکہی یھب رفامایہک)افراہمتریزعت اکیدفرسے
رپایسرطح جاؾےہ،سجرطحآجےکدؿیک جتماہمترےاسرہشںیماہمترےاسہنیہمںیمےہافررقنعبیمتا ےنرب
ےس ولمےگ افر مت ےس اہمترے اامعؽ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک اجےئ اگ ،ربخدار! ریمے دعب ارماہ ہن وہاجان ہک اکی دفرسے یک
رگدؿ امرےن وگل ،نس ول ہک احرضنی اغنیبئ کت اچنہپدںی اس ےئل ضعب ولگ ںیہنج ابت اچنہپح  اجیت ےہ فہ ےننس فاولں ےس زایدہ
رےنھکفاےل وہےتںیہ ،افر دمحم بجاس وکایبؿ رکےت وت ےتہک یبن یلص اہللہیلعفملس ےن چس رفامای ،رھپ رفامایہک نس ولںیم ےناچنہپ دای،
نسولںیمےناچنہپدای۔
رافی  :دمحمنبالسؾ،دبعاولاہب،اویب،دمحمانبایبرکبہ،اوبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابیناکایبؿافررقابینیکہگجدیعاگہےہ...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
رقابیناکایبؿافررقابینیکہگجدیعاگہےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 514

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی بُک ٘٣سمی ،خاٟس ب ٩حارثً ،بیس اہلل ٧ ،آٍ

َح فٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا َ ٢ک َ َ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ َی ُِ َ ٨
َح أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ِٔ َ ٨ِ ٤َ ٟ
َح َٗا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ََ َ ٨ِ ٣
دمحمنبایبرکبدقم ی،اخدل نباحرث،دیبعاہلل،انعفےتہک ںیہہکدبعاہللرقابینرکےنیک ہگجںیمرقابینایکرکےت ےھت ،دیبعاہللےن
ایبؿایکینعیبنیلصاہللہیلعفملسےکرقابینرکےنیکہگجرپرقابینرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبایبرکبدقم ی،اخدلنباحرث،دیبعاہلل،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابوینںاکایبؿ
رقابیناکایبؿافررقابینیکہگجدیعاگہےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 515

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثٛ ،ثي ٍ بَ ٩فٗس٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩زرضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
اَ ٪ر ُسو ُ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِٛ ٩ثٔي ٍ ٔبِ َِٔ َ ٩ف َٗ ٕس ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ِخب َ َ ٍ ُظ َٗا َ ٢ک َ َ
َح بٔا َِ ٤ُ ٟؼلَّی
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِذبَحُ َو َی ُِ َ ٨
ییحینبریکب،ثیل،ریثک نب رفدق،انعف،رضحتانبرمع ریضاہللہنع ےتہکںیہ ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسدیعاگہںیم ذحب رکےت
ےھتافررحنرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،ریثکنبرفدق،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع

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

شمن
ن
ن
یبنیلصاہللہیلعفملساکدفوگنیسںفاےلدےبنرکےناکایبؿافر ناکظفلوقنم...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
شمن
یبنیلصاہللہیلعفملساکدفوگنیسںفاےلدےبنرکےناکایبؿافر ننناکظفلوقنمؽےہافرٰییحینبدیعسےنایبؿایکہکںیماوباامہمنبلہسوکایبؿرکےتوہےئانسہکمہ
ولگرقابینےکاجونروکودہنیںیموماٹرکےتافرامتؾاملسمؿاسوکوماٹرکےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 516

راوی  :آز ٦ب ٩ابی ایاض ،طٌبہً ،بساٌٟزیزب ٩ػہیب ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ض َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا آ َز ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ِٔیَا ٕ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُـهِّی بِٔ َٜبظَ ي ِ ٔن َوأََ٧ا أ ُ َؿهِّی بِٔ َٜبظَ ِئ٨ز
کَ َ
آدؾنبایباایس،ہبعش،دبعازعلسینببیہص،اسننبامکلےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسدےبنیکرقابینرکےتےھتافر
ںیمیھبدفدےبنرقابینرکاتوہں۔
رافی  :آدؾنبایباایس،ہبعش،دبعازعلسینببیہص،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

شمن
ن
ن
یبنیلصاہللہیلعفملساکدفوگنیسںفاےلدےبنرکےناکایبؿافر ناکظفلوقنم...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
شمن
یبنیلصاہللہیلعفملساکدفوگنیسںفاےلدےبنرکےناکایبؿافر ننناکظفلوقنمؽےہافرٰییحینبدیعسےنایبؿایکہکںیماوباامہمنبلہسوکایبؿرکےتوہےئانسہکمہ
ولگرقابینےکاجونروکودہنیںیموماٹرکےتافرامتؾاملسمؿاسوکوماٹرکےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 517

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسً ،بساٟوہاب ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َ
َ
ی٩ِ ًَ ٩
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ
َقَ٧ي ِ ٔن أَ َِ ٠َ ٣حي ِ ٔن ٓ ََذبَ َح ُض َ٤ا ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو َٗا َِ ٔ ِ ٢س َ٤اً ٔی ُ
َ ١و َحات ٔ ُ ٥بِ َُ ٩و ِر َز َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
أََٜ ِ ٧أ ِلٔ َی َِ ٛبظَ ي ِ ٔن أ ِ َ
وب
إَٔ َ ٧ص َتا َب ٌَ ُط ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ہبیتقنبدیعس،دبعاولاہب،اویب،اوبالقہب،اسنریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسدفوگنیسںفاےلتچربکے
دےبن یک رطػ وتمہج وہےئ افر اؿ دفونں وک ا ےن اپھت ےس ذحب ایک ،فبیہ ےن اویب ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی لقن یک افر
اامسلیعفاحمتنبدرداؿوباہطساویب،انبریسنی،اسنریضاہللہنعرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعاولاہب،اویب،اوبالقہب،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

شمن
ن
ن
یبنیلصاہللہیلعفملساکدفوگنیسںفاےلدےبنرکےناکایبؿافر ناکظفلوقنم...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
شمن
یبنیلصاہللہیلعفملساکدفوگنیسںفاےلدےبنرکےناکایبؿافر ننناکظفلوقنمؽےہافرٰییحینبدیعسےنایبؿایکہکںیماوباامہمنبلہسوکایبؿرکےتوہےئانسہکمہ
ولگرقابینےکاجونروکودہنیںیموماٹرکےتافرامتؾاملسمؿاسوکوماٹرکےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 518

راوی ٤ً :زوب ٩خاٟسٟ ،یث ،یزیس ،ابواٟدي ًٍ٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َّ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ

َّ
َک ُظ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ؿ ِّح بٔطٔ أََ ِ ٧ت
َو َس ٥َ ٠أَ ًِ َلا ُظ َُ َ٤ّ ٨ا َي ِ٘ ٔش َُ ٤ضا ًَل َی َػ َحابَتٔطٔ َؿ َحا َیا َٓ َبق ٔ َی ًَتُو ْز ٓ ََذ َ َ
رمعفنباخدل،ثیل،سیدی،اوبا،ریخ،ہبقعنباعرمےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناؿوکاکیرکبیدی(بجہک)آپا ےناحصہب
وک رقابین ےک اجونر میسقت رک رےہ ےھت  ،اکی ھچ امہ اک ہچب ابیق رہ ایگ ،وت اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس وک ایبؿ ایک ،آپ ےن
رفامایہکمتاےسرقابینرکدف۔
رافی  :رمعفنباخدل،ثیل،سیدی،اوبا،ریخ،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آپیلصاہللہیلعفملساکاوبربدہےسرفامانہکوتاسھچامہےکےچبوکذحبرکےلاف...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
آپیلصاہللہیلعفملساکاوبربدہےسرفامانہکوتاسھچامہےکےچبوکذحبرکےلافرریتےدعبیسکےکےئلاجزئہنوہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 519

راوی ٣ :شسز ،خاٟس بً ٩بساہلل ِ٣ ،طًٖ ،ا٣ز ،بزاء بً ٩ازب رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢ؿ َّهی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُِّ َ ٣
ِط ْٖ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َ ٍا ٔ

ک َطاةُ َِ ٟح َٕ٘ َٓ ٥ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ٪
ا ٢لٔی يُ َ٘ا َُٟ ٢طُ أَبُو ب ُ ِز َز َة َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠طاتُ َ
َخ ْ
ً ٔ ِ٨سٔی َزا ٔج ّ٨ا َج َذ ًَ ّة ٔ ٩ِ ٣ا ٌَِ ٤َ ٟز ٔ َٗا َ ٢اذِبَ ِح َضا َوَ ٩َِ ٟت ِؼُ٠حَ َِ ٔ ٟيِ ٍ َٔک ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ذبَحَ َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َی ِذبَحُ ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشطٔ َو َ٩ِ ٣
اب ُس ََّ ٨ة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َتا َب ٌَ ُط ًُب َ ِی َسةُ ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َؤِبِ َزاص َٔیَ ٥و َتا َب ٌَ ُط َؤٛی ٍْ ًَ ِ٩
َذبَحَ َب ٌِ َس اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ ِس َت َّ ٥نُ ُشُ ُٜط َوأَ َػ َ
اَٟ ٚب َ ٕن َو َٗا َُ ٢زبَ ِی ْس َو َٔف ْاض ًَ َِّ ٩
اػ َْ ٥و َزا ُوزُ ًَ َِّ ٩
ُحیِ ٕث ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ً ٔ ِ٨سٔی ًَ َُ ٨
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ً ٔ ِ٨سٔی َج َذ ًَ ْة
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َو َٗا َٔ ًَ ٢
َُ
َ

اَ ٚج َذ َْ ًَ َُ ٨
اَٟ ٚب َ ٕن
اَ ٚج َذ ًَ ْة َو َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و ْٕ ٨َ ًَ ٪
ؾ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ َْ ٨
َو َٗا َ ٢أَبُو اَلِ َ ِح َو ٔ

دسمد ،اخدل نب دبعاہلل  ،رطمػ ،اعرم ،رباء نب اعذب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن رفامای ہک ریمے امومں ےن

نج وک اوبربدہ اہک اجات ےہ امنز ےس ےلہپ رقابین رک ی وت اؿ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہمتری رکبی وت وگتش یک
رکبی ےہ (ینع رقابین ںیہن وہح ) اںوہں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمے اپس الپ وہاھچ امہ اک ہچب ےہ آپ ےن رفامای وت اس وک ذحب
رکےل افر ریتے العفہ یسک ےک ےیل درتس ںیہن وہاگ رھپ رفامای ہک سج ےن امنز ےس ےلہپ ذحب رکایل وت فہ رصػ اینپ ذات ےک ےیل
ذحب رکات ےہ افر سج ےن امنز ےک دعب ذحب ایک وت اس یک رقابین وہیئگ افر اس ےن املسمونں یک تنس وک اپایل دیبعہ ےن یبعش افر اربامیہ
ےس افر فعیک ےن  جثی ےس اںوہں ےن یبعش ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک افر اعمص افر داؤد ےن یبعش ابںی ظفل رفاتی ایک ہک
"دنعیانعؼنبل" افرزدیب فرفاسےن یبعش ےس"دنعی ذجک "اکظفللقن ایکافراوباالوحص ےن اہکہکمہ ےس وصنمرےن"انعؼ
ذجک "اکظفلایبؿایکافرانبوعؿےن"انعؼذجعانعؼنبل"ےکاافلظرفاتیےیکںیہ۔
رافی  :دسمد،اخدلنبدبعاہلل،رطمػ،اعرم،رباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابوینںاکایبؿ
آپیلصاہللہیلعفملساکاوبربدہےسرفامانہکوتاسھچامہےکےچبوکذحبرکےلافرریتےدعبیسکےکےئلاجزئہنوہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 520

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،س٤٠ہ ،ابوجحیٔہ ،بزاء

ئ َٗا ََ ٢ذبَحَ أَبُو ب ُ ِز َز َة
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َ ٍا ٔ
َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبِ ٔس َِ ٟضا َٗا ََِ ٟ ٢ی َص ً ٔ ِ٨سٔی ِ ٔ ََّل َج َذ ًَ ْة َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوأَ ِح ٔشبُ ُط َٗا َ ٢ه ٔ َی َخي ِ ْ ٍ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ٩
ٔٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش َّٕ ٨ة َٗا َ ٢ا ِج ٌََِ ٠ضا َ٣کَاَ َ ٧ضا َوَ ٩َِ ٟت ِحز ٔ َی ًَ ِ ٩أَ َح ٕس َب ٌِ َس َک َو َٗا ََ ٢حات ٔ ُ ٥بِ َُ ٩و ِر َز َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
اَ ٚج َذ ًَ ْة
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َْ ٨َ ًَ ٢

دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ہملس ،اوبہفیحج ،رباء ےتہک ںیہ ہک اوبربدہ ےن امنز ےس ےلہپ ذحب رکایل وت اؿ ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرفامایہکاسےکوعضدفرسارکول،اںوہںےنرعضایکہکریمےاپسرصػھچامہاکاکیرکبیاکہچبےہ،ہبعشاکایخؽےہہک

اشدیہییھباہکہکفہاکیاسہلرکبیےکےچبےسیھبااھچےہ،آپےنرفامایہکاسیکہگجاسوک(رقابین)رکدف،افراہمترےدعب
یسک ےئلیک اجزئ ںیہن وہاگ افر احمت نب درداؿ ےن اویب ےس اںوہں ےن دمحم ےس اںوہں ےن اسن ریض اہلل ہنع ےس فہ ےتہک ںیہ ہک یبن
یلصاہللہیلعفملسےنانعؼذجک رفامای۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ہملس،اوبہفیحج،رباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجا ےناہھتےسرقابیناکاجونرذحبرکے...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجا ےناہھتےسرقابیناکاجونرذحبرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 521

راوی  :آز ٦ب ٩ابی ایاض ،طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ض َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ؿ َّهی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٜبظَ ي ِ ٔن
َح َّسثَ َ٨ا آ َز ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ِٔیَا ٕ

َ
َفأَیِ ُت ُط َوا ٔؿ ٌّا َٗ َس َُ ٣ط ًَل َی ٔػَٔاح ٔض ٔ َ٤ا ي َُش ِّیم َویُ َٜبِّ ٍُ ٓ ََذبَ َح ُض َ٤ا ب ٔ َی ٔسظ ٔ
أ َِ ٠َ ٣حي ِ ٔن َ َ

آدؾنبایباایس،ہبعش،اتقدہ،اسنریضاہللہنعےتہکںیہیبنیلصاہللہیلعفملسےندفتچربکےدےبنذحبےئک،ںیمےنداھکیہک
آپیلصاہللہیلعفملسےناانپاپؤںاؿدفونںےککولہرپراھکمسباہللافرریبکتیہک،رھپاؿدفونںوکا ےناہھتےسذحبایک۔
رافی  :آدؾنبایباایس،ہبعش،اتقدہ،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿ،وجدفرسےیکرقابیناکاجونرذحبرکےافراکیصخشےنرقابینےکاجؿ...

ابب  :رقابوینںاکایبؿ
اسصخشاکایبؿ،وجدفرسےیکرقابیناکاجونرذحبرکےافراکیصخشےنرقابینےکاجونرںیمانبرمعریضاہللہنعیکوددیکافراوبومیسریضاہللہنعےناینپویٹیبں
وکمکحدایہکا ےناہوھتںےسرقابینرکںی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 522

راوی ٗ :تيبہ ،سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسٗ ،٥اس ،٥حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َز َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ٢
َّس َٖ َوأََ٧ا أَبِکٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َٔ ٟک أَ َنٔ ِٔشتٔ ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ص َذا أَ ِْ ٣ز َٛت ََب ُط اہللُ ًَل َی بَ َ٨ا ٔ
ت آ َز َ٦
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ ٔ

ُق
اد َُي ِ َ ٍ أَ ََِ ٪ل َت ُلوفٔی بٔا ِٟب َ ِیتٔ َو َؿ َّهی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ن َٔشائٔطٔ بٔا َِ ٟب َ ٔ
ا ِٗ ٔضی َ٣ا َي ِ٘ ٔضی ا َِ ٟح ُّ

ہبیتق ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب اقمس ،اقمس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہہک اقمؾ رسػ ںیم ریمےاپس روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملساساحؽںیمرشتفیالےئہکںیمرفریہیھت،آپےن رفامایویکںرفیتوہ؟ایکںیہمتضیحآےناگل؟ںیمےنوجابدای
یجاہں!آپےنرفامایہکہیایسیزیچےہہکاہللاعت یےنآدؾیکویٹیبںرپرقمررکدیےہ،متامتؾاراکؿوپرےرکفوجاحیجرکےت
ںیہ،رگمہیہکمتاخہنہبعکاک راػہنرکفافرآپیلصاہللہیلعفملسےناینپویبییکرطػےساگےئیکرقابینیک۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدعبذحبرکےناکایبؿ...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
امنزےکدعبذحبرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 523

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢طٌبہ ،زبیس ،طٌيی ،بزاء

َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ ُ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُزبَ ِی ْس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َّ
ئ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
اٟظ ٌِ ٔي َّی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َ ٍا ٔ
َح ٓ َََ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٤ص َذا
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب َٓ َ٘ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أَ َّو َ٣َ ٢ا ِ َ ٧ب َسأ ُ بٔطٔ َٔ ٩ِ ٣ی ِو ٔ٨َ ٣ا َص َذا أَ ِ ٪نُ َؼل ِّ َی ث ُ َِّ َ ٧ ٥ز ٔج ٍَ َٓ ََ َ ٨ِ ٨
َح َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َِ ٟح ُْ ٥ي َ٘ ِّس ُُ ٣ط َٔلَصِٔ٠طٔ َِ ٟی َص ٔ ٩ِ ٣اُ ٨ُّ ٟش ٔک فٔی َط ِی ٕئ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بُزِ َز َة یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َٓ َ٘ ِس أَ َػ َ
اب ُس َّ٨ت َ َ٨ا َو ََ َ َ ٧ ٩ِ ٣
َذبَ ِح ُت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أ ُ َػل َِّی َوً ٔ ِ٨سٔی َج َذ ًَ ْة َخي ِ ْ ٍ ٔٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش َّٕ ٨ة َٓ َ٘ا َ ٢ا ِج ٌََِ ٠ضا َ٣کَاَ َ ٧ضا َوَ ٩َِ ٟت ِحز ٔ َی أَ ِو تُوف ٔ َی ًَ ِ ٩أَ َح ٕس َب ٌِ َس َک

اجحج نب اہنمؽ ،ہبعش ،زدیب ،یبعش ،رباء ےتہک ںیہہک ںیم ےن یبن یلص اہللہیلعفملس وک ہبطخدےتی وہےئ انس آپ ےن رفامای ہک آجےک
دؿبسےسےلہپ امنزڑپےتھ ںیہ،رھپفا سوہےتںیہافررقابینرکےتںیہ،سجےنااسیایکوتامہریتنسوکاپایل(تنسےکوماقف
لمعایک)افرسجےن(امنز ےسےلہپ)رقابینیکوت فہ رصػوگتشےہ،وجاسےنرھگفاولںےکےئلایترایک ،رقابینںیماساکوکح 
ہصحںیہن،اوبربدہریضاہللہنعےنرعضایکہکایروسؽاہلل!ںیمےنوتامنزےسےلہپیہذحبرکایلافرریمےاپسھچامہاکاکی ہچب
ےہ،وجاکیاسؽےکےچبےسرتہبےہ،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایمتاسوکاسےکدبےلںیمذحبرکولافراہمترےدعبیسک
ےکےئلاکیفہنوہاگ۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،ہبعش،زدیب،یبعش،رباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےسےلہپارگوکح ذحبرکےلوتدفابرہ(رقابین)رکے...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
امنزےسےلہپارگوکح ذحبرکےلوتدفابرہ(رقابین)رکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 524

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ایوب٣ ،ح٤س ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
َّ
ََک َص َّ ٨ة ٔٔ ٩ِ ٣جي َ ٍأ٧طٔ َٓ َٜأ َ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ذبَحَ َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ ُِ ٠ی ٌٔ ِس َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١ص َذا َی ِو ْ ٦ي ُِظ َت َهی ٓ ٔیطٔ اِ ٠ٟح َُ ٥وذ َ َ
َّ
َف َّخ َؽ َُ ٟط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ َٓ ٥َ ٠ل أَ ِزرٔی بَ َِ َِ ٠ت
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ًَ ٥َ ٠ذ َر ُظ َوً ٔ ِ٨سٔی َج َذ ًَ ْة َخي ِ ْ ٍ َٔ ٩ِ ٣طا َتي ِ ٔن َ َ
اض ِلٔ َی ُُ َِ ٨ی َٕ ٤ة ٓ ََذبَ ُحو َصا
اٟز ِخ َؼ ُة أَ ََِ ٦ل ث ُ َّ ٥أََٜ ِ ٧أ َِلٔ َی َِ ٛبظَ ي ِ ٔن َي ٌِىٔی ٓ ََذبَ َح ُض َ٤ا ث ُ َّ ٥أََٜ ِ ٧أ َاُ ٨َّ ٟ
ُّ
یلعنبدبعاہلل،اامسلیع نب اربامیہ،اویب،دمحم،اسنریض اہللہنع ےتہک ںیہہک یبنیلص اہللہیلعفملس ےن رفامایہکسج ےنامنزےس
ےلہپذحبایکوتاسوکاچےئہہکدفابرہذحب رکے،اکیصخش ےناہکہیفہدؿےہ سجںیموگتشیک وخاشہےہافر ا ےنڑپفویسں
یکاحتلایبؿیک ،وگایآپ یلصاہللہیلعفملس ےناسوک ذعمفراھجمس افراس ےناہکہک ریمےاپساکیھچامہاک رکبیاکہچب ےہ ،وج
دفرکبویں ےسرتہبےہ،وت یبن یلصاہللہیلعفملسےناےسااجزتدےدی،ںیم ںیہناجاتنہکہیااجزتبسولوگں ےک ےئلےہای
ںیہن ،رھپ آپ یلص اہللہیلع فملس دف کڈنیوھں یک رطػ وتمہج وہےئ ینع اؿ وک ذحب ایک رھپولگ رکبویں یک رطػ وتمہج وہےئ افر
رکبایںذحبںیک۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،اامسلیعنباربامیہ،اویب،دمحم،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابوینںاکایبؿ
امنزےسےلہپارگوکح ذحبرکےلوتدفابرہ(رقابین)رکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 525

راوی  :آز ،٦طٌبہ ،اسوز بٗ ٩یص ،ج٨سب ب ٩سٔیا ،٪بحلی

ا ٪ا َِ ٟب َحل ٔ َّی َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ِس َوزُ بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص َسُ ٌِ ٔ٤ت ُج َِ ٨س َب بِ َُ ٩سٔ َِی َ

ِی َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی ِذبَحِ ََِٓ ٠ی ِذبَحِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َح َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ذبَحَ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي َُؼل َِّی َٓ ُِ ٠یٌ ِٔس َ٣کَاَ َ ٧ضا أ ُ ِ َ

آدؾ،ہبعش،اوسد نبسیق ،دنجبنبایفسؿ،یلجبےتہک ںیہہکںیمیبن یلصاہللہیلع فملسیکدختم ںیمرحنےک دؿ احرضوہاوتآپ

یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہک سجےن امنزےسےلہپ ذحب ایک وتاسیکہگج رپ دفرسااجونر رقابینرکےافرسج ےنذحبہن ایکوہ وت فہ
ذحبرکےل۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،اوسدنبسیق،دنجبنبایفسؿ،یلجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابوینںاکایبؿ
امنزےسےلہپارگوکح ذحبرکےلوتدفابرہ(رقابین)رکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 526

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١ابوًوا٧ہَ ،فاضً ،ا٣ز ،بزاء

َ َ
ئ َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ض ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َ ٍا ٔ
َفا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسث َ٨ا أبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٔ ٩
ْص َٖ َٓ َ٘ َا ٦أَب ُو ب ُزِ َز َة بِ َُ ٔ ٧ ٩یا ٕر َٓ َ٘ا ََ ٢یا
َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
اس َت ِ٘ َب َِ ٔ ٗ ١ب َ٠ت َ َ٨ا ٓ َََل َی ِذبَحِ َحًَّی َی ِٔ َ ٨
َات َی ِوَ٘ َٓ ٕ ٦ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػلَّی َػ ََل َت َ٨ا َو ِ
َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ٌََُِ ٠ت َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو َط ِی ْئ ًَ َّح َِ ٠ت ُط َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ٨ِ ٔ ً ٪سٔی َج َذ ًَ ّة ه ٔ َی َخي ِ ْ ٍ ٔٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش ََّ ٨تي ِ ٔن آ ِذبَ ُح َضا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥ث ُ َََّ ٥ل َت ِحزٔی

ًَ ِ ٩أَ َح ٕس َب ٌِ َس َک َٗا ًََ ٢ا ْٔ ٣ز ه ٔ َی َخيِ ٍُ َن ٔشی َٜت َِیطٔ

وم یسنباامسلیع،اوبوعاہن،رفاس،اعرم،رباءےتہکںیہہک یبناپکیلصاہللہیلعفملس ےناکیدؿامنزڑپیھ،رھپرفامایہکسج ےن
امہریرطح امنزڑپیھافرامہرےہلبق یکرطػوتمہجوہاوتفہ ذحب ہنرکے ،بجکتہکفہ امنز ےسافرغہنوہاجےئ،اوبربدہنب
اینرڑھکےوہےئافر رعضایکہکایروسؽاہلل!ںیمےنوتذحبرکایل،آپےنرفامایفہایسیزیچےہوجوتےندلجیںیمایتریک،اںوہں
ےنرعضایکہکریمےاپساکیھچامہاکہچبےہ،وجاکیاسؽےکوچبںےسرتہبےہ،ایکںیماےسذحبرکدفں؟آپےنرفامایاہں
ت
!رھپریتےدعبیسکےکےئلاکیفہنوہاگ،اعرمےن"ریخ سنکننہ"ےکظفلرفاتیےئک۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اوبوعاہن،رفاس،اعرم،رباء

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

ذہحیبےککولہرپدقؾرےنھکاکایبؿ...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
ذہحیبےککولہرپدقؾرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 527

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة َح َّسثَ َ٨ا أَْ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َ
َ
َقَ٧ي ِ ٔن َو َي َـ ٍُ رٔ ِج َ٠طُ ًَل َی َػ ِٔ َحتٔض ٔ َ٤ا َو َی ِذبَ ُح ُض َ٤ا ب ٔ َی ٔسظ ٔ
ي َُـهِّی بِٔ َٜبظَ ي ِ ٔن أ َِ ٠َ ٣حي ِ ٔن أ ِ َ
اجحج نب اہنمؽ ،امہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن دف وگنیسں فاےل تچ ربکے کڈنیےھ
ذحبرکےتےھتافراانپاپؤںدفونںےککولہؤںرپرھکرکدفونںوکا ےناہوھتںےسذحبایکرکےتےھت۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذحبےکفتقاہللاربکم ےناکایبؿ...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
ذحبےکفتقاہللاربکم ےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 528

راوی ٗ :تيبہ ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َّ
َّ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َقَ٧ي ِ ٔن
َح َّسث َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسث َ٨ا أبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ؿ َّهی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بِٔ َٜبظَ ي ِ ٔن أ َِ ٠َ ٣حي ِ ٔن أ ِ َ
َذبَ َح ُض َ٤ا ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو َس َّیم َو َٛب َّ َ ٍ َو َو َؿ ٍَ رٔ ِج َُ ٠ط ًَل َی ٔػَٔاح ٔض ٔ َ٤ا

ہبیتق ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دف ےربکتے کڈنیےھ ذحب ےئک ،اؿ دفونں وک ا ےن
اہوھتںےسذحبایک،مسباہللافراہللاربکاہکافراہکاانپاپؤںاؿدفونںےککولہؤںرپراھک۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،اتقدہ،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکح صخشاینپدہیذحبرکےنےئلجیھبدےوتاسرپوکح زیچ جاؾںیہنےہ...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
ارگوکح صخشاینپدہیذحبرکےنےئلجیھبدےوتاسرپوکح زیچ جاؾںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 529

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل  ،اس٤اًی ،١طٌيیَّ٣ ،سوٚ

َّ
َّسو ٕ ٚأَُ َّ ٧ط أَتَی ًَائٔظَ َة َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا یَا أ َُّ٦
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ٩ِ ًَ ١اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ْص َٓ ُیوصٔی أَ ُِ ٪ت َ٘ ََّ ٠س بَ َسُ َ ٧ت ُط ٓ َََل یَزَا ُ ٩ِ ٣ٔ ٢ذَٔ ٔ ٟک ا َِ ٟی ِؤ ٦
ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ِ ٔ ََّ ٪ر ُج َّل َی ِب ٌَ ُث بٔا َِ ٟض ِس ٔ
ی ِلٔ َی ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َو َی ِحُ ٔ ٠ص فٔی ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ

ی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ََ َٗ ١لئ َٔس َص ِس ٔ
اض َٗا َََ ٓ ٢شُ ٌِ ٔ٤ت َت ِؼٔٔی َ٘ َضا َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
ُٔ ِ ٣
ئ ا ِٔ ٟح َح ٔ
اب َٓ َ٘اَِ ٟت َِ َ٘ ٟس ُُ ٨ِ ٛت أَ ِٓتٔ ُ
َح ّ٣ا َحًَّی یَ ٔح َّ ١اُ ٨َّ ٟ
اض
َح َُِ ٠ًَ ٦یطٔ ٔ٤َّ ٣ا َح َّٔ ٟ ١لِّ َجا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٢أَصِٔ٠طٔ َحًَّی َی ِز ٔج ٍَ اُ ٨َّ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ي ِب ٌَ ُث َص ِس َی ُط ِلٔ َی ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ ٓ ََ٤ا یَ ِ ُ

ادمحنبدمحم،دبعاہلل،اامسلیع،یبعش،رسمفؼےتہکںیہہکںیماعہشئریضاہللاہنعےکاپسآایافراہکہکاےاؾاوملنینم!اکیصخش

اخہن ہبعک یک رطػ دہی اتجیھب ےہ افر وخد (ا ےن) رہش ںیم اھٹیب راتہ ےہ افر فتیص رکات ےہ ہک اس یک رقابین ےک اجونر ےک ےلگ ںیم
القدہ ڈاؽ دای اجےئ وت ایک فہ رحمؾ راتہ ےہ ،بج کت ہک ولگ الحؽ ہن وہاجںیئ؟ رسمفؼ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رپدہ یک افن ےس
رضحت اعہشئیکات ی یکآفاز ینس افر رفامایہک ںیم روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس یک دہی ےکےلگ اک اہریتنب یھت رھپ آپ اینپ دہی
اخہنہبعکیکرطػےتجیھبافرآپرپوکح زیچ جاؾہنوہیتوجرمدفںرپاینپویبویںےسالحؽےہاہیںکتہکولگفا سآاجےت۔
رافی  :ادمحنبدمحم،دبعاہلل،اامسلیع،یبعش،رسمفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابیناکوگتشسکدقراھکایاجےئافرسکدقرعمجایکاجاتکسےہ...
ابب  :رقابوینںاکایبؿ
رقابیناکوگتشسکدقراھکایاجےئافرسکدقرعمجایکاجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 530

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا٤ً ،٪زوً ،لاء ،جابزبً ٩بساہلل رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ َلائْ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ َ ٧تزَ َّو ُز
ی
ُ ُٟح َو ٦اَلِ َ َؿاؤ ِّی ًَل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠لٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َو َٗا ََُ ٢ي ِ َ ٍ ََّ ٣زة ُٕ ُٟح َو ٦ا َِ ٟض ِس ٔ

یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ،رمعف ،اطعء ،اجربنب دبعاہلل ریض اہلل اعت یہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک دہع ںیم
رقابیناکوگتشودہنیےنچنہپکتےکےئلعمجرکےتیلےھتافردعتمدابر(وحلؾاالاضیح)یکہگجرپ(وحلؾادہلی)ایبؿایکےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعف،اطعء،اجربنبدبعاہللریضاہللاعت یہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابوینںاکایبؿ
رقابیناکوگتشسکدقراھکایاجےئافرسکدقرعمجایکاجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 531

راوی  :اس٤اًی ،١س٤٠ا ،٪یحٌی ب ٩سٌیسٗ ،اس ٥اب ٩خباب ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّاب أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسٌٔی ٕس
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥أَ َّ ٪ابِ ََ ٩خب ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َْخ ِج ُت
یُ َح ِّس ُث أََّ٧طُ ک َ َ
ِو ُظ َلَ أَذُو ُٗطُ َٗا َ ٢ث ُ َُّ ٤ُِ ٗ ٥ت ٓ َ َ
اَُ ٪ائ ٔ ّبا َٓ َ٘س َِّٔ ُ٘ َٓ ٦س ََِ ِٟٔ ٦یطٔ َِ ٟح َْٗ ٥اُٟوا َص َذا ِٔ َٟ ٩ِ ٣ح َٔ ٥ؿ َحایَاَ٧ا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِّ ُ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َُ َّ ٧ِٔ ٢ط َٗ ِس َح َس َث َب ٌِ َس َک أَ ِْ ٣ز
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ا ٪أَ َخا ُظ َٔل ُ ِّ٣طٔ َوک َ َ
َحًَّی آت َٔی أَخٔی أَبَا َٗ َتا َز َة َوک َ َ
ا ٪بَ ِسرٔیًّا ٓ ََذ َ ِ
اامسلیع،املسؿ،ییحینبدیعس ،اقمسانبن بب،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکفہریغاحرضےھتبجفہآےئوتاؿ
ےک اپس وگتش الای ایگ وت اہک ایگ ہک امہری رقابوینں اک وگتش ےہ اںوہں ےن اہک ہک اس وک اٹہؤ ںیم اس وک ںیہن وھکچں اگ ،اوبدیعس
دخریریضاہللاعتٰیلہنعاکایبؿےہہک ںیمڑھکاوہا رھپرفاہنوہااہیںکتہکا ےناھبح  اوباتقدۃےکاپساچنہپ افر فہامںیک رطػ
ب
ےساؿےکاھبح ےھتافردبریےھتںیمےناؿےسہیفاہعقایبؿایکوتاںوہںےناہکہکیئنابت مھارےدعبدیپاوہیئگےہ۔
رافی  :اامسلیع،املسؿ،ییحینبدیعس،اقمسانبن بب،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابوینںاکایبؿ
رقابیناکوگتشسکدقراھکایاجےئافرسکدقرعمجایکاجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 532

راوی  :ابوًاػ ،٥یزیس ب ٩ابی ًبیس ،س٤٠ہ ب ٩اٛوَ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اَلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ؿ َّهی َََٔ ٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ل
َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو ًَ ٔ
اػ َٕ ٩ِ ًَ ٥یز ٔ َ

٤َ َٛ ١ا ٓ ٌََ ِ٨َ ٠ا ًَ َا ٦ا ِ٤َ ٟاضٔی
َٗ ١اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َنٔ ٌَِ ُ
ا ٪ا ُِ ٌَ ٟا ٦ا ِِ٘ ٤ُ ٟب ٔ ُ
ي ُِؼب ٔ َحَ َّ٩ب ٌِ َس ثَاَ ٔ ٟث ٕة َوبَق ٔ َی فٔی بَ ِيتٔطٔ ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ْئ َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ض َج ِض ْس َٓأ َ َر ِز ُت أَ ُِ ٪تٌٔيُ٨وا ٓ َٔیضا
ِوا َٓإ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
ک ا َِ ٌَ ٟا ٦ک َ َ
ا ٪بٔا٨َّ ٟا ٔ
َٗا َ ٢کُُ٠وا َوأَكٌِ ُٔ٤وا َوا َّز ٔ ُ
اوباعمص،سیدینبایبدیبع،ہملسنباوکع،ےتہکںیہہکیبنےنرفامایہکمتںیمےسوجصخشرقابینرکےفہرسیتےدؿےکدعبحبصہن
رکےاس احؽںیمہکاس ےکرھگںیماسںیمےسھچک وہبجدفرسااسؽآای وتولوگںےنرعضایکہکایروسؽاہلل!ایکمہولگ
ااسی یہ رکںی اسیج ہک مہ ےن سگہتش اسؽ ایک اھت؟ آپ ےن رفامای ہک اھکؤ افر الھکؤ افر عمج رکف (وچہکن) اس اسؽ ولگ وھبک (یک
تقشم)ںیمالتبمےھتاسےئلںیمےنارادہایکہکمتولگاسںیموددرکف۔
رافی  :اوباعمص،سیدینبایبدیبع،ہملسنباوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابوینںاکایبؿ
رقابیناکوگتشسکدقراھکایاجےئافرسکدقرعمجایکاجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 533

راوی  :اس٤اًی ١بً ٩بساہلل  ،بزازراسٌ٤ی ،١س٤٠ا ،٪یحٌی ب ٩سٌیس٤ً ،زہ ب٨ت ًبس اٟزح ٩٤حرضت ًائظہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَخٔی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ َة
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َّ
اٟـ ٔح َّی ُة ُ٨َّ ٛا ُ ٠ِّ ٤َُ ٧ح ٔ٨ِ ٣طُ َٓ ََ ِ٘ ٨س ُ ٦بٔطٔ ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓ َ٘ا َََ ٢ل َتأِکُُ٠وا ِ ٔ ََّل
ثَ ََلثَ َة أَیَّاَ ٕ ٦وَِ ٟی َش ِت بٔ ٌَز ٔ َیٕ ٤ة َو َل ٩ِٔ ٜأَ َرا َز أَ ِ ٪یُ ِلٌ َُٔ ٨ِ ٣ٔ ٥ط َواہللُ أَ ًِ َ٥ُ ٠
اامسلیعنبدبعاہلل،ربادرالیعمس،املسؿ،ییحینبدیعس،رمعہتنبدبعارلنمح رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیتہکںیہہکمہولگ
رقابین ےک وگتش ںیم کمن اگل رک رھک ےتیل ےھت رھپ اس ںیم ےس ھچک یبن یک دختم ںیم الےت ےھت آپ رفامےت ہک نیت دؿ یہ اھکای

رکفنکیلہیاتدیکیمکحہناھتہکلبآپاکدصقمہیاھتہکمہاسںیمےسولوگںوکالھکںیئافراہللاعت یزایدہاجےننفاالےہ۔
رافی  :اامسلیعنبدبعاہلل،ربادرالیعمس،املسؿ،ییحینبدیعس،رمعہتنبدبعارلنمحرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابوینںاک ایبؿ
رقابیناکوگتشسکدقراھکایاجےئافرسکدقرعمجایکاجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 534

راوی  :حبا ٪ب٣ ٩وسیً ،بساہلل  ،یو٧ص ،زہزی ،ابوًبیس

وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ًُب َ ِی ٕس َِ ٣ول َی ابِ ٔ ٩أَ ِز َص َز أَُ َّ ٧ط َطض ٔ َس
َح َّسثَ َ٨ا حٔبَّا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ٓ ََؼلَّی َٗ ِب َ ١ا ِٟد ُِل َب ٔة ث ُ ََّ ٥خ َل َب ا٨َّ ٟا َض َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ُّی َضا ا٨َّ ٟا ُض ِ ٔ َّ٪
ا َِ ٌٟ
ٔیس یَ ِو َ ٦اَلِ َ ِؿ َهی ََ ٤َ ًُ ٍَ ٣ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ِٔط ُٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛػ َیا َٔ ٥ِ ُٜ٣وأَ َّ٣ا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َ َ ٧ضا ُٔ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛػ َیاَ ٔ ٦ص َذیِ ٔ ٩ا َِ ٌٟ
ٔیسیِ ٔ ٩أَ َّ٣ا أَ َح ُسص َُ٤ا ٓ ََی ِو ُٔ ِ ٓ ٦
ک یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ ٓ ََؼلَّی
و ٩ِ ٣ٔ ٪نُ ُش َٔٗ ٥ِ ُٜٜا َ ٢أَبُو ًُب َ ِی ٕس ث ُ ََّ ٥طض ٔ ِس ُت ا َِ ٌٟ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
آَ ٪ک َ َ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
ٔیس َِ ًُ ٍَ ٣ث ََ ٤
ِ ٓ ََی ِو َْ ٦تأِکَُ ُ٠
ِاْل َ ُ
ٔیسا ٔ ٩ِ ٤ََ ٓ ٪أَ َح َّب أَ ِ ٪یَ َِ ٨تو َٔز ا ُِ ٟح َُ ٌَ ٤ة ٔ٩ِ ٣
اض ِ ٔ ََّ ٪ص َذا یَ ِو ِْ َٗ ٦س ا ِج َت ََ ٍَ ٤لٔ ٓ ٥ِ ُٜیطٔ ً َ
َٗ ِب َ ١ا ِٟد ُِل َبةٔ ث ُ ََّ ٥خ َل َب َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

أَصِ ٔ ١ا َِ ٌَ ٟوالٔی َٓ َِ ٠ي َِ ٨ت ٔو ِز َو َ ٩ِ ٣أَ َح َّب أَ َِ ٪یزِ ٔج ٍَ َٓ َ٘ ِس أَذُٔ ِ ٧ت َُ ٟط َٗا َ ٢أَبُو ًُب َ ِی ٕس ث ُ ََّ ٥طض ٔ ِستُ ُط ًََ ٍَ ٣ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ ٓ ََؼلَّی َٗ ِب َ١
اض َٓ َ٘ا ََ ٪َّ ٔ ِ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضا ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪تأِکُُ٠وا ُ ُٟح َو ٦نُ ُش َِٔ ٓ ٥ِ ُٜٜو َ ٚث َ ََل ٕث َو ًَ ِ٩
ا ِٟد ُِل َب ٔة ث ُ ََّ ٥خ َل َب اَ ٨َّ ٟ
َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس ِ َ ٧ح َو ُظ

ةحؿنب ومیس،دبعاہلل،ویسن،زرہی،اوبدیبع(انبازرہےکآزادرکدہالغؾ)ےتہک ںیہہکفہرضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیل
ہنع ےک اس ھت دیع یک امنز ںیم رقبدیع ےک دؿ رشکی وہےئ اںوہں ےن ہبطخ ےس ےلہپ امنز ڑپیھ رھپ ولوگں ےک اسےنم ہبطخ دای افر
رفامای ہک اےولوگ! روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن مت وک اؿ دفونں دیعفں ےکدؿ رفزہ رےنھک ےس عنم رفامای ےہ اؿ ںیم ےس
اکی وت رفزفں ےس اراطر اکدؿ ےہ افر دفرسا فہ دؿ ےہ سج ںیم مت اینپ رقابوینں اک وگتش اھکےت وہ اوبدیبع اک ایبؿ ےہ ہک رھپ ںیم

رضحتنامثؿنبافعؿریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھترشکیوہافہےعمجاکدؿاھتاںوہںےنےبطخےسےلہپامنزڑپیھرھپہبطخدایافر
ب
رفامای ہک اے ولوگ! آج فہ دؿ ےہ سج ںیم مھارے ےئلدف دیعںیعمج وہیئگ ںیہابدنشاگؿ وعا ی ںیم ےس وج صخش ہعمج اک ااظتنررکان
اچےہوتااظتنررکےافروجصخشفا سوہاناچےہوتںیماسوکااجزتداتیوہںاوبدیبعاکایبؿےہہکرھپںیمیلعریضاہللاعتٰیلہنع
نب ایب اط بل ےک اسھت(دیع ںیم) رشکی وہا وت اںوہں ےن ہبطخ ےس ےلہپ امنز ڑپیھ رھپ ولوگں ےک اسےنم ہبطخ دای افر رفامای ہک یبن
ےنمتولوگںوکرقابین اکوگتش نیتدؿےسزادئاھکےن ےسعنمرفامای ےہافررمعم ےس وباہطسزرہیاوبدیبع ےسایس رطحوقنمؽ
ےہ۔
رافی  :ةحؿنبومیس،دبعاہلل،ویسن،زرہی،اوبدیبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابوینںاکایبؿ
رقابیناکوگتشسکدقراھکایاجےئافرسکدقرعمجایکاجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 535

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بس اٟزحی ،٥يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب ٛے بزازرزازہ اب ٩طہاب ،ساً ٥ٟبس اہلل

اب ًَ ِ٩
اب ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
وب بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَخٔی ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّح ٔٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ
َساِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ُ٠وا ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ َؿاؤ ِّی ث َ ََلثّا َوک َ َ
ی
َف ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ىّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ُٔ ُٟ ١حؤ ٦ا َِ ٟض ِس ٔ
َیأِک ُ ُ
 ١بٔاٟزَّیِتٔ ح ٔي َن َی ُِ ٔ ٨
دمحم نب دبع ارلمیح ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،انب اہشب ےک ربادرزادہ انب اہشب ،اسمل دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رقابین اک وگتش نیت دؿ کت اھکؤ افر دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع بج ٰینم ےس فا س وہےت وت
رقابیناکوگتشوہےنےکببسےس(رفیٹ)رفنغزوتیؿےکاسھتاھکایرکےتےھت۔

رافی  :دمحمنبدبعارلمیح،وقعیبنباربامیہنبدعس،انباہشبےکربادرزادہانباہشب،اسملدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
افراہللاعت یاکوقؽہکرشاب،وجا،تبافراپےسنانکنیھپدنگیابںیتاطیشیناکؾہ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
افراہللاعت یاکوقؽہکرشاب،وجا،تبافراپےسنانکنیھپدنگیابںیتاطیشیناکؾںیہاؿےسرپزیہرکفاتہکمتالفحاپؤ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 536

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ

ِة ٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٔ َ ٩ِ ٣َ ٢
اٟسَ ِ ٧یا ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥یَت ُِب َٔ ٨ِ ٣ضا ُ ٔ
َ َب ا َِ ٟد َِ ٤ز فٔی ُّ
ُح ََ ٣ضا فٔی ِاْل ٔ َ

دبعاہللنبوی ف،امکل،انعف،دبعاہللنبرمعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجےنرشابداینںیم یپ،
رھپاسےساتبئہنوہاوتآرختںیمفہاسےسرحمفؾرےہاگ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ

افراہللاعت یاکوقؽہکرشاب،وجا،تبافراپےسنانکنیھپدنگیابںیتاطیشیناکؾںیہاؿےسرپزیہرکفاتہکمتالفحاپؤ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 537

راوی  :ابو اٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ہلل
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍن ٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢ا ٔ

َس َی بٔطٔ بٔإٔیَ ٔ ٠یا َئ بٔ َ٘ َس َحي ِ ٔن َٔ ٩ِ ٣خ ِ٤ز ٕ َو َٟب َ ٕن َٓ َ٨وَ َز َِِٔ ٟیض ٔ َ٤ا ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ َّ
١
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔی َِ ٟی ََ ٠ة أ ُ ِ ٔ
ا٠ٟب َ َن َٓ َ٘ا َٔ ٢جبِ ٍٔی ُ
ُک َتا َب ٌَ ُط َْ ٤َ ٌِ ٣ز َوابِ ُ ٩ا َِ ٟضاز ٔ َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َواٟزُّبَ ِیس ُّٔی ًَ ِ٩
ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َّأ ٟذی َص َس َ
ِٔطة ٔ َوَِ ٟو أَ َخ ِذ َت ا َِ ٟد َِ ٤ز ُ ََو ِت أ ُ َّ٣ت َ
اک َ ِ ٔ٠ِ ٔ ٟ
اٟزُّصِز ٔ ِّی
اوب اامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،دیعس نب بیسم اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس
رعماج یک رات ںیم اقمؾ اایلی ںیم دف ایپےل الےئ ےئگ اکی رشاب اک دفرسا دفدھ اک اھت آپ ےن دفونں ایپولں یک رطػ داھکی رھپ
دفدھوکےلایلوتربجلیہیلعامالسؾےنرفامایہکدخااکرکشےہسجےنآپوکرطفتیکدہاتییکارگآپرشاباکایپہلےلےتیلوت
آپیکاتمارماہوہاجیترمعمافرانباہدافرنامثؿنبرمعفافرزدیبیےنزرہیےساسیکاتمتعبںیمرفاتییکےہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیعسنببیسماوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
افراہللاعت یاکوقؽہکرشاب،وجا،تبافراپےسنانکنیھپدنگیابںیتاطیشیناکؾںیہاؿےسرپزیہرکفاتہکمتالفحاپؤ

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاٗ ،٦تازة ،ا٧ص

حسیث 538

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

َا ٔن َّ
رش َب
اٟشا ًَ ٔة أَ َِ ٪یوِ َض َز ا َِ ٟح ِض ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حسٔی ّثا ََل یُ َح ِّسثُ ٥ِ ُٜبٔطٔ َُيِ ٍ ٔی َٗا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِ َ
َ ١و َي٘ ٔ َّ ١ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟو َیوِ َض َز اٟزَِّ٧ا َو ُت ِ َ
وَ ٔ ٟ ٪د ِٔ ٤شي َن ا َِ ٣زأَ ّة َٗی ُُِّ ٤ضَ َّ٩ر ُج َْ ١واح ْٔس
ا َِ ٟد ِ٤زُ َو َي٘ ٔ َّ ١اِّ ٟز َجا َُ ٢ویَِٜثُ ٍَ اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َحًَّی یََ ُٜ

ملسم نب اربامیہ ،اشہؾ ،اتقدہ ،اسن ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل ےس ایسی دحثی ینس ےہ وج ریمے العفہ وکح  صخش مت ےس ایبؿ
ںیہنرکےاگآپےنرفامایہکایقتمیکالعوتمں ںیم ےسہیےہہکاہجتلاغ بل وہیگ،ملعمکوہاجےئاگ،زانزایدہوہےنےگل اگ
افررشاب یپاجےئیگ،رمدمکوہاجںیئےگوعرںیتاینتزایدہوہاجںیئیگہکاچپسوعروتںاکرگناؿاکیرمدوہاگ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدۃ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
افراہللاعت یاکوقؽہکرشاب،وجا،تبافراپےسنانکنیھپدنگیابںیتاطیشیناکؾںیہاؿےسرپزیہرکفاتہکمتالفحاپؤ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 539

راوی  :اح٤سب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بس اٟزح ٩٤اور اب٣ ٩شیب زو٧وں حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َوابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َي ُ٘ َوَل َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ِ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل یَزِنٔی اٟزَّانٔی ح ٔي َن یَزِنٔی َوص َُو
َّس َُّ ٚ
اب
َّس َُ ٚوص َُو ُِ ٣ؤ َٔٗ ٩ْ ٣ا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اٟشار ُٔ ٚح ٔي َن َي ِ ٔ
رشب ُ َضا َوص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣و ََل َي ِ ٔ
رش ُب ا َِ ٟد َِ ٤ز ح ٔي َن َي ِ َ
ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣و ََل َي ِ َ
ا ٪یُ َح ِّسثُطُ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ٢
َوأَ ِخب َ َ ٍن ٔی ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
ُک بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩صٔظَ ا ٕ ٦أَ َّ ٪أَبَا بَ ُِکٕ ک َ َ
َ ٕ
اض َِِٔ ٟیطٔ أَبِ َؼ َارص َُِٔ ٓ ٥یضا ح ٔي َن یَ َِ ٨تضٔبُ َضا َوص َُو ُِ ٣ؤ ٔ٩ْ ٣
ا ٪أَبُو بَ ُِکٕ یُ ِٔ ٠ح ُُ ٌَ ٣َ ٙضَ َّ٩و ََل یَ َِ ٨تض ٔ ُب ِ ُ ٧ض َب ّة ذ َ
کَ َ
ٖ یَ ِز َٓ ٍُ اُ ٨َّ ٟ
َات َ َ

ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمحافرانببیسمدفونںرضحتاوبرہریۃریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک زان رکےن فاال زان ںیہن رکات ےہ اس احؽ ںیم ہک فہ ومنم وہ افر رشاب
ےنیپ فاال رشاب ںیہن اتیپ ،اس احؽ ںیم ہک فہ ومنم وہ افر وچری رکےن فاال وچری ںیہن رکات اس احؽ ںیم ہک فہ ومنم وہ ،انب
اہشبےنایبؿایکہکھجمےسدبعاکلملنبایبرکبنبدبعارلنمحنباحرثنباشہؾےنایبؿایکہکاوبرکباسوکاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنعےسلقنرکےتےھترھپےتہکےھتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعاسےکاسھتاانتافرالمےتےھتہکومنموہےنیکاحتلںیم
اسرطحدؿداہڑےڈاہکںیہنڈااتلےہہکولگاسوکڈاہکڈاےتلوہےئدھکیرےہوہں۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمحافرانببیسمدفونںرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوگنریکرشاباکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اوگنریکرشاباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 540

راوی  :حش ٩ب ٩ػباح٣ ،ح٤س ب ٩ساب٣ ،ٙاٟک بِ٣ ٩و٧ ،٢آٍ حرضت اب٤ً ٩ز

ک ص َُو ابِ َُ ِِ ٣ٔ ٩و َٕ٧ ٩ِ ًَ ٢آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩ػبَّا ٕح َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ساب ٔ َٕ ٙح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ

ُح َِ ٣ت ا َِ ٟد ِ٤زُ َو َ٣ا بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِی ْئ
َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س ُ ِّ

نسحنبابصح،دمحمنباسقب،امکلنبوغمؽ،انعفرضحتانبرمعےتہکںیہہکرشاباسفتق جاؾیکیئگہکبجودہنیںیم(اوگنریک
رشاب)ہنیھت۔

رافی  :نسحنبابصح،دمحمنباسقب،امکلنبوغمؽ،انعفرضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اوگنریکرشاباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 541

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بسربہ اب٧ ٩آٍ ،یو٧ص ،ثابت ب٨انی ،ا٧ص

ُح َِ ٣ت ًَ َِ ٠ي َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٔط َض ٕ
اب ًَ ِب ُس َربِّطٔ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َِّ ُ ٢

ُح َِ ٣ت َو َ٣ا َ٧ح ٔ ُس َي ٌِىٔی بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َخ َِ ٤ز اَلِ َ ًِ ََّ ٔ ٨
ا َِ ٟد ِ٤زُ ح ٔي َن ُ ِّ
َّس َواَّ ٟت ِ٤زُ
اب َِٔل َّٗ ٔ ٠یَل َو ًَا َُّ ٣ة َخ ِ٤زَٔ٧ا ا ِٟبُ ِ ُ

ادمحنبویسن،انباہشب ،دبعرہبانبانعف،ویسن ،اثتبانبین ،اسنےتہک ںیہہکمہ رپرشاب جاؾ یکیئگ افرسجفتقفہ جاؾیک
یئگمہولوگںوکودہنیںیماوگنریکرشابتہبمکیتلمیھتافرمہںیمےسارثکیکرشابیچکافریکپوجھکرفںےسوہیتیھت۔
رافی  :ادمحنبویسن،انباہشب،دبعرہبانبانعف،ویسن،اثتبانبین،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اوگنریکرشاباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی ٣ :شسز ،یحٌی ،اب ٩حباً ،٪ا٣ز ،اب٤ً ٩ز

حسیث 542

َّاَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَا ْٔ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗ َا٤َ ًُ ٦زُ ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی َحی َ
َحی ُ ٥ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ َوهٔی َٔ ٩ِ ٣خ َِ ٤ش ٕة ا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا َِ ٌَ ٟش َٔ ١وا ِٔ ٟح َِ ٨ل ٔة َو َّ
اٟظٌٔي ٍ ٔ َوا َِ ٟد ِ٤زُ َ٣ا َخا ََ ٣ز ا ِ١َ ِ٘ ٌَ ٟ
َ٧زَ ََ ٢ت ِ ٔ
َ
دسمد ،ییحی ،انب ةحؿ ،اعرم ،انبرمع ےتہک ںیہہک رضحترمع ریض اہلل اعتٰیلہنعربنم رپ ڑھکے وہےئ افر رفامای ہک اامدعب!رشابیک
 جتم انزؽ وہ یکچ ےہ افر فہ اپچن زیچفں ےس وہیت ےہ اوگنر ،وجھکر ،دہش ،وہیگں ،وج افر رمخفہ ےہ وج لقع وک ومخمر رکدے
(وھکدے)۔
رافی  :دسمد،ییحی،انبةحؿ،اعرم،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجرشابیک جتمانزؽوہح وتہییچکافریکپوجھکرفںےسیتنبیھت...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
بجرشابیک جتمانزؽوہح وتہییچکافریکپوجھکرفںےسیتنبیھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 543

راوی  :اسٌ٤ی ١بً ٩بساہلل ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،اسح ٙبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَب ٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اُ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِسقٔی أَبَا ًُب َ ِی َس َة َوأَبَا كَ َِ ٠ح َة َوأُب َ َّی بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ َٔٓ ٩ِ ٣ـٔیذٔ َزصِو ٕ َو َت ِ٤ز ٕ َٓ َحائ َ ُض ِ ٥آ ٕ
ت َٓ َ٘ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ا َِ ٟد َِ ٤ز َٗ ِس
ُح َِ ٣ت َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو كَ َِ ٠ح َة ٗ َُِ ٥یا أَُ َ ٧ص َٓأَصِز ٔٗ َِضا َٓأَص َِز ِٗت َُضا
ُ ِّ
الیعمس نب دبعاہلل  ،امکل نب اسن ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،اسن نب امکل ےتہک ںیہ ہک ںیم اوبدیبعہ ،اوبہحلط افر ایب نب بعک وک
یچک افر یکپ وجھکرفں یک رشاب الپراہ اھت اؿ ولوگں ےک اپس اکی آویناال آای افر اہک ہک رشاب  جاؾ رکدی یئگ ےہ ،اوبہحلط ریض اہلل
اعتٰیلہنعےناہکہکاےاسن!ڑھکےوہاجؤ!افراسوکاہبدف!انچہچنںیمےناوکساہبدای۔

رافی  :الیعمسنبدبعاہلل،امکلنباسن،اقحسنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
بجرشابیک جتمانزؽوہح وتہییچکافریکپوجھکرفںےسیتنبیھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 544

راوی ٣ :شسزٌ٣ ،ت٤ز ،ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َٗائ ّٔ٤ا ًَل َی ا َِ ٟه ِّی أَ ِس٘ٔیض ٔ ِ٤ُ ًُ ٥و ًَٔ٣ی َوأََ٧ا أَ ِػ َِزُص ُِ٥
ِ
ا َِٔ ٟـ َ
ُک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص
ٔیذ َٓ٘ٔی َِّ ُ ١
َّس َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِ ٔ
ُح َِ ٣ت ا َِ ٟد ِ٤زُ َٓ َ٘اُٟوا أَ ِٔٔ ٛئ َِضا َٓ ََٜٔأتُ َضا ُُِٗ ٠ت َٔلَٕ َ ٧ص َ٣ا َ َ
َاب ُ ُض َِٗ ٥ا َُ ٢ركَ ْب َوبُ ِ ْ

ُک أَْ َ ٧ص َو َح َّسثَىٔی َب ٌِ ُف أَ ِػ َحابٔی أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و ُ ٢کَاِ َ ٧ت َخ َِ ٤زص ُِ ٥یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ
َوکَاِ َ ٧ت َخ َِ ٤زص ُِ ٥َِ ٠َٓ ٥یُ ِِ ٔ ٨

دسمد ،رمتعا ےنفادلےسرفاتیرکےتںیہہکںیمےناسنریضاہللاعتٰیلہنعوکایبؿرکےتوہےئانسہکںیماکی ہلیبقےکاپس
ڑھکا ا ےن اچچؤں وک خیضف الپ راہ اھت افر ںیم اؿ ںیم مک نس اھت یسک ےن اہک ہک رشاب  جاؾ رکدی یئگ ولوگں ےن اہک ہک اس وک کنیھپ
دفانچہچنںیمےنکنیھپدای ،رمتعےکفادلاملسؿےناہکہکںیمےناسنےسوپاھچہکاؿیکرشابسکزیچیکیھتاںوہںےناہکہک
یچک افر یکپ وجھکرفں یک یھت اوبرکب نب اسن ےن اہک ہک یہی اؿ یک رشاب یھت وت اسن ےن ااکنر ںیہن ایک افر ھجم ےس ریمے ضعب
اسویھتںےناہکہکمہےناسنریضاہللاعتٰیلہنعوکےتہکوہےئانسہکاسزامےنںیماؿیکیہیرشابیھت۔
رافی  :دسمد ،رمتع،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ

بجرشابیک جتمانزؽوہح وتہییچکافریکپوجھکرفںےسیتنبیھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 545

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی بُک٘٣سمی ،یوسٕ ابوٌ٣رش بزاء ،سٌیس بً ٩بیس اہلل  ،بُک بً ٩بس اہلل

ُک
ٕ أَبُو َٕ َ ٌِ ٣
رش ا ِٟب َ َّ ٍا ُئ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٔیس بِ ًَُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی بَ ِ ُ
بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َح َّسث َ ُض ِ ٥أَ َّ ٪ا َِ ٟد َِ ٤ز ُ ِّ
َّس َواَّ ٟت ِ٤زُ
ُح َِ ٣ت َوا َِ ٟد ِ٤زُ یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ا ِٟبُ ِ ُ
دمحمنبایبرکبدقم ی،وی فاوبرشعمرباء،دیعسنبدیبعاہلل،رکبنبدبعاہللایبؿرکےتںیہہکاؿولوگںےسرضحتاسننبامکل
ریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکسجفتقرشاب جاؾیکیئگاسفتقرشابیچکافریکپوجھکرفںےسایتریکاجیتیھت۔
رافی  :دمحمنبایبرکبدقم ی،وی فاوبرشعمرباء،دیعسنبدیبعاہلل،رکبنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابدہشیک(یھب)وہیتےہافرایسوکعبتےتہکںیہافرنعمےناہکہکںیمےنامکل...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشابدہشیک(یھب)وہیتےہافرایسوکعبتےتہکںیہافرنعمےناہکہکںیمےنامکلنباسنریضاہللاعتٰیلہنعےساقفعےکقلعتموپاھچوتاںوہںےناہکہکبجہشنہن
الےئوتوکح اضمہقئںیہنافرانبدرافردیےناہکہکمہےنولوگںےساسےکقلعتموپاھچوتاںوہںےناہکہکہشنہنالےئوتوکح  ججںیہن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 546

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی بُک٘٣سمی ،یوسٕ ابوٌ٣رش بزاء ،سٌیس بً ٩بیس اہلل  ،بُک بً ٩بس اہلل

اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُسئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ٢
ک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َ َٕ
ُح ْا٦
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟب ٔ ِت ٍٔ َٓ َ٘ا َ ٢ک ُ َُّ َ ١
ُک َٓ ُض َو َ َ
اب أ ِس َ َ

دبعاہللنبوی ف،امکلانباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمحرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہہکآرضحنت
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسعبتےک(دہشیکرشاب)قلعتموپاھچایگ،وتآپےنرفامایہکرہےنیپیکزیچوجہشنالےئفہ جاؾےہ۔
رافی  :دمحمنبایبرکبدقم ی،وی فاوبرشعمرباء،دیعسنبدیبعاہلل،رکبنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشابدہشیک(یھب)وہیتےہافرایسوکعبتےتہکںیہ افرنعمےناہکہکںیمےنامکلنباسنریضاہللاعتٰیلہنعےساقفعےکقلعتموپاھچوتاںوہںےناہکہکبجہشنہن
الےئوتوکح اضمہقئںیہنافرانبدرافردیےناہکہکمہےنولوگںےساسےکقلعتموپاھچوتاںوہںےناہکہکہشنہنالےئوتوکح  ججںیہن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 547

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بس اٟزح٩٤

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت
ُسئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟب ٔ ِت ٍٔ َوص َُو َ٧ب ٔ ُ
رشبُوُ َ ٧ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ٪أَصِ ُ
یذ ا َِ ٌَ ٟش َٔ ١وک َ َ
 ١ا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤ي ِ َ

َ ٕ َ
ُح ْاَ ٦و ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ َُّ َ ١
ُک َٓ ُض َو َ َ
اب أ ِس َ َ

ا ٪أَبُو ص َُزیِ َز َة یُ ِٔ ٠ح َُ ٌَ ٣َ ٙضا ا َِ ٟح َِ ٨ت ََ ٥وأ٘٨َّ ٟي َ ٍ
اٟسبَّا ٔ
ئ َو ََل فٔی ا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َوک َ َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َت ِ٨ت َب ٔ ُذوا فٔی ُّ

اوباامیلؿ،بیعش،ز رہی،اوبہملسنبدبعارلنمحےتہکںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےنرفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےس عبت ینع دہش یک رشاب ےک قلعتم وپاھچ ایگ افر نمی ےک ابدنشے اس وک ےتیپ ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ہک رہےنیپیکزیچ وج ہشنآفر وہ فہ  جاؾ ےہ افر زرہی رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل
ت
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت دابء افر ہن یہ جا ت ںیم ذیبن انبای رکف افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس ےک اسھت خن م افر
تلیسزوکیھبالمرکایبؿرکےتےھت۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح

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

اسارماکایبؿہکرمخفہےنیپیکزیچےہوجہکلقعوکومخمررکدے...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اسارماکایبؿہکرمخفہےنیپیکزیچےہوجہکلقعوکومخمررکدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 548

راوی  :اح٤س ب ٩ابی رجاء ،یحٌی  ،ابوحیا ٪تییم ،طٌيی ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یم ًَ َِّ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س ابِ ُ ٩أَبٔی َر َجا ٕئ َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی َحیَّا َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢خ َل َب ًُ َ٤زُ
ًَل َی ٔ٨ِ ٣بَ ٍ ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َّ ٧ِٔ ٢ط َٗ ِس َ٧زَ ََ ٢ت ِ ٔ
َحی ُ ٥ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ َوه ٔ َی َٔ ٩ِ ٣خ َِ ٤شةٔ أَ ِط َیا َئ ا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ

َوا ِٔ ٟح َِ ٨لةٔ َو َّ
اٟظٌٔي ٍ ٔ َوا َِ ٌَ ٟش َٔ ١وا َِ ٟد ِ٤زُ َ٣ا َخا ََ ٣ز ا َِ ١َ ِ٘ ٌَ ٟوثَ ََل ْث َوز ٔ ِز ُت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠ئَارٔ ِٗ َ٨ا
َّ
اب اِّ ٟزبَا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا أَبَا ًَ ِ٤ز ٕو َٓظَ ِی ْئ ي ُِؼ َ ٍُ ٨ب ٔ ِّ
اٟش ِٔ ٨س ٔ ٩ِ ٣اَلِ ُ ِر ٔز
اب ٔ ٩ِ ٣أَبِ َو ٔ
َحًی َي ٌِ َض َس ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا ًَ ِض ّسا ا َِ ٟح ُّس َوا ِٟک َ ََل َُ ٟة َوأَبِ َو ْ
َّا٣َ ٪کَا َ٪
َٗا َ ٢ذ َ
َاک َ ٥َِ ٟیًَ ٩ِ ُٜل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َٗا ًََ ٢ل َی ًَ ِض ٔس ًُ ََ ٤ز َو َٗا ََ ٢ح َّح ْ
اد ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َحی َ
یب
ا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب اٟزَّب ٔ َ

ادمحنبایبراجء،ییحی،اوبایحؿیمیت ،یبعش،انبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعےتہکںیہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنیبن یلص اہللہیلع
فآہلفملسےکربنمرپہبطخدےتیوہےئرفامایہکرشابیک جتمانزؽوہیکچےہافرفہاپچنزیچفںےسیتنبےہاوگنر،وجھکر،دنگؾ،
وج افر دہش افر رمخ فہ ےہ وج لقع وک ودوہش رکدے افر نیت ابںیت ایسی ںیہ نج ےک قلعتم ںیم اچاتہ اھت ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس مہ ےس دجا ہن وہےت بجکت ہک اؿ وک وخب ایھچرطحایبؿ ہن رفامدےتی اکیدادا اک رتہک ،دفرسا الکہل اک ایبؿ ،رسیتے
وسدےکاسملئ،اوبایحؿاکایبؿےہہکںیمےنیبعشےساہکہکاےاوبرمعف!دنسھںیمھچکاچفولںےسانبایاجاتےہوتاںوہںےناہک
ہکہییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدہعںیمںیہناھتایہیاہکہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےکدہعںیمںیہناھتاجحجےنوباہطس
امحداوبایحؿےکبنعےکاجبےئزبیباکظفلرفاتیایک

رافی  :ادمحنبایبراجء،ییحی،اوبایحؿیمیت،یبعش،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اسارماکایبؿہکرمخفہےنیپیکزیچےہوجہکلقعوکومخمررکدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 549

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩زو ،طٌبہً ،بساہلل ب ٩ابی سَف ،طٌيی ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف ًَ َِّ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ا َِ ٟد ِ٤زُ ي ُِؼ َ٩ِ ٣ٔ ٍُ ٨
اٟش َ ٔ
یب َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ِٔ ٟح َِ ٨ل ٔة َو َّ
اٟظٌٔي ٍ ٔ َوا َِ ٌَ ٟش ٔ١
َخ َِ ٤ش ٕة ٔ ٩ِ ٣اٟزَّب ٔ ٔ
صفحنبرمعف،ہبعش،دبعاہللنبایبرفس،یبعش،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہک
رشاباپچنزیچفںےسانبح اجیتےہیقنم،وجھکر،وہیگں،وجافردہش۔
رافی  :صفحنبرمعف،ہبعش،دبعاہللنبایبرفس،یبعش،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربونتںںیمافرڑکلیےکایپولںںیمذیبنانبےناکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ربونتںںیمافرڑکلیےکایپولںںیمذیبنانبےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 550

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب بً ٩بس اٟزح ،٩٤ابوحاز٦

وب بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ِض َّل َي ُ٘و ُ ٢أَتَی أَبُو أ ُ َس ِی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

َّ
َّ
َّ
و٣َ ٪ا
وض َٗا َ ٢أَ َت ِس ُر َ
رع ٔسطٔ َٓکَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَتُ ُط َخاز ٔ َُ ٣ض َِ ٥وه ٔ َی ا ٌَِ ٟزُ ُ
اٟشأًس ُّٔی ٓ ََس ًَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی ُ ِ
ت َّٔ ٩ِ ٣
َس َ٘ ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِن َ٘ ٌِ ُت َُ ٟط َت ََ ٤زا ٕ
اِ ٠ٟی ٔ ١فٔی َت ِورٕ

ہبیتق نب دیعس ،وقعیب نب دبع ارلنمح ،اوباحزؾ ےس رفاتی رکےت اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن لہس وک ےتہک وہےئ انس ہک اوبادیس
اسدعی آےئ افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فہمیل یک دوعت یک وت اؿ یک ویبی یئن دنہل اؿ ولوگں یک دختم رک ریہ یھت
اںوہںےناہکہکایکمتاجےتن وہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکایکزیچالپح ےہںیمےنآپےکےئلراتیہوکاکیڑکلی
ےکایپےلںیمدنچوجھکرںیوگھبدیںیھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمح،اوباحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربونتںافررظفػیکنام تعےکدعبیبنیلصاہللہیلعفملسیکااجزترمتمحرفامےناک...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ربونتںافررظفػیکنام تعےکدعبیبنیلصاہللہیلعفملسیکااجزترمتمحرفامےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 551

٣وسی٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل  ،ابواح٤سزبي ٍی ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،سا ،٥ٟجابزرضی اہلل ً٨ہ
راوی  :یوسٕ بٰ ٩

وسی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَبُو أَ ِح ََ ٤س اٟزُّبَيِ ٍ ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ َِ ٩ساَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟجابٔز ٕ
َح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
اٟوزُ ٔ
وٖ َٓ َ٘اَِ ٟت اَلِ َ ِن َؼا ُر ِ ُٔ َّ ٧ط ََل ب ُ َّس َ٨َ ٟا َٔ ٨ِ ٣ضا َٗا ََََ ٓ ٢ل ِٔذّا
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

َو َٗا ََ ٢خٔ٠ی َٔ ُة َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ٩جابٔز ٕب ٔ َض َذا
وی ف نب ومیس ،دمحم نب دبعاہلل  ،اوبادمحزریبی ،ایفسؿ ،وصنمر ،اسمل ،اجرب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےن(ضعبمسقےکربونتں)ےکاامعتسؽےسعنمرفامای،ولوگںےنرعضایکہکامہرےےئلوتاسےکوساوکح اچرہاکرںیہن،وتآپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رھپ اس وصرت ںیم ہی نام تع ںیہن ،افر ہفیلخ ےن اہک ہک مہ ےس ییحی نب دیعس ےن وباہطس ایفسؿ،
وصنمر،اسملنبایبادعجلاسدحثیوکرفاتیایکےہ۔
رافی  :وی فنبومٰیس،دمحمنبدبعاہلل،اوبادمحزریبی،ایفسؿ،وصنمر،اسمل،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ربونتںافررظفػیکنام تعےکدعبیبنیلصاہللہیلعفملسیکااجزترمتمحرفامےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 552

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،سٔیا٪

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ب ٔ َض َذا َو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ َ٤َّ ٟا َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَلِ َ ِوً َٔیةٔ
دبعاہللنبدمحم،ایفسؿےنہیدحثیرفاتییکافراسںیمایبؿایکہکبجآپیلصاہللہیلعفملسےنربونتںےسعنمرفامای۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،ایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ربونتںافررظفػیکنام تعےکدعبیبنیلصاہللہیلعفملسیکااجزترمتمحرفامےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 553

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪س٠امی ٪ب ٩ابی ٣ش ٥٠احو٣ ،٢حاہس ،ابوًیاقً ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٩ِ ًَ ٪سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠اَلِ َ ِح َو َٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ً َٔیاقٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
ًَ ِ٤ز ٕو َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَلِ َ ِس٘ ٔ َی ٔة ٗٔی َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ١ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص ک ُ ُّ١
ض َیحٔ ُس ٔس َ٘ ّ
َف َّخ َؽ َُ ٟض ِ ٥فٔی ا َِ ٟح ِّز َُيِ ٍ ٔا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ
ا٨َّ ٟا ٔ
ائ َ َ

یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ،امیلسؿ نب ایب ملسم اوحؽ ،اجمدہ ،اوبایعض ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک بج یبن یلص اہلل ہیلع
فملسےنضعبربونتںےسعنمرفامایوتیسکےنآپےسرعضایکہکمہںیمےسرہاکیصخشےکاپسکشمںیہنےہ،وتآپےن
ایلھٹ(اےسیڑھگے)ےکاامعتسؽیکااجزتدیوججا تہنوہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،امیلسؿنبایبملسماوحؽ،اجمدہ،اوبایعض،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ربونتںافررظفػیکنام تعےکدعبیبنیلصاہللہیلعفملسیکااجزترمتمحرفامےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 554

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،سٔیا ،٪س٠امی ،٪ابزاہی ٥تییم ،حارث ب ٩سویس ،حرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

یم ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ
اَ ٪ح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُِٔ ٩ِ ًَ ٪بِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ
اٟسبَّا ٔ
ًَ ُِ ٨ط َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

دسمد ،ییحی،ایفسؿ،امیلسؿ ،اربامیہیمیت،احرثنبوسدی،رضحتیلعریضاہللہنعےتہکںیہہکآپیلصاہلل ہیلعفملس ےندابءافر

جا تےسعنمرفامای۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،امیلسؿ،اربامیہیمیت،احرثنبوسدی،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ربونتںافررظفػیکنام تعےکدعبیبنیلصاہللہیلعفملسیکااجزترمتمحرفامےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 555

راوی ً :ث٤ا ،٪جزیز ،اً٤ع

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َض َذا
نامثؿ،رجری،اشمعےساسدحثیوکرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :نامثؿ،رجری،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ربونتںافررظفػیکنام تعےکدعبیبنیلصاہللہیلعفملسیکااجزترمتمحرفامےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 556

راوی ً :ث٤ا ،٪جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی٥

َ
ُ
ُک ُظ أَ ِ ٪یُ ِ٨ت ََب َذ
َح َّسثَىٔی ًُ ِث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیُِ ٠ُٗ ٥ت ََ ِ ٔ ٟل ِس َوز ٔ َص َِ ١سأ َِ ٟت ًَائٔظَ َة أ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ًَ َّ٤ا یُ ِ َ

ک أَصِ َ ١ا ِٟب َ ِیتٔ
ٓ ٔیطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت َیا أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ًَ ََّ َ ٧ ٥هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِ٨ت ََب َذ ٓ ٔیطٔ َٗاَِ ٟت َ َ ٧ضاَ٧ا فٔی ذََ ٔ ٟ
ک َ٣ا َسُ ٌِ ٔ٤ت أََٓأ ُ َح ِّس ُث َ٣ا  ٥َِ ٟأَ ِس ٍَِ ٤
اٟسبَّا ٔ
ََک ِت ا َِ ٟحزَّ َوا َِ ٟح َِ ٨ت ََٗ ٥ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا أ ُ َح ِّسث ُ َ
أَ ِ٨ِ َ ٧ ٪ت َب ٔ َذ فٔی ُّ
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ ُُِٗ ٠ت أَ َ٣ا ذ َ َ
نامثؿ ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ےتہک ہک ںیم ےن اوسد ےس وپاھچ ہک ایک مت ےن اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس اس زیچ ےک
نانبےنےس
قلعتمدرای تایکےہہکسجںیمذیبنانبانرکمفہےہ،اںوہںےناہکاہں،ںیمےنوپاھچ،اےاؾاوملنینم!یسکزیچںیم ٹ
یبناپک یلصاہللہیلعفملس ےنعنمرفامایےہ،اںوہںےنایبؿ ایکہکمہالہتیب وکدابء افرجا ت ںیمذیبنانبےنےس عنمرفامایےہ ،
ت
ںیمےنوپاھچہکایکاعہشئےنرجافرخن ماکیھبذرکایکےہ،اںوہںےناہکںیممتےسفیہایبؿرکاتوہںوجںیمےنانسےہافروجںیم
ےنںیہنانسفہایبؿںیہنرکات۔
رافی  :نامثؿ،رجری،وصنمر،اربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ربونتںافررظفػیکنام تعےکدعبیبنیلصاہللہیلعفملسیکااجزترمتمحرفامےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 557

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًیً ،١بساٟواحس ،طيبانیً ،بساہلل ب ٩ابی اوفی

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َح َّسثَ َ٨ا َّ
اٟظ ِي َبان ٔ ُّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َ
رش ُب فٔی اَلِ َبِ َی ٔف َٗا َََ ٢ل
َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح ِّز اَلِ َ ِخ َ ٔ
رض ُُِٗ ٠ت أَ َن ِ َ
ومیس نب اامسلیع ،دبعاولادح ،ابیشین ،دبعاہلل نب ایب افیف ےتہک ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن زبس ایلھٹ (ڑھگے) ےس عنم
رفامایےہ،ںیمےنوپاھچوتایکدیفسڑھگاےنیپےکےئلاامعتسؽرکولں؟آپےنرفامایںیہن۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،دبعاولادح،ابیشین،دبعاہللنبایبافیف

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

وجھکرےکرساکایبؿ،بجکتہکہشنہندیپارکے...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
وجھکرےکرساکایبؿ،بجکتہکہشنہندیپارکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 558

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍ ،يٌ٘وب بً ٩بساٟزحٗ ٩٤اری ،ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس ساًسی ،ابواسیس ساًسی

وب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس َّٔی أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

أَبَا أ ُ َس ِی ٕس َّ
وض َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا
اٟشأًس َّٔی َز ًَا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٌُ ٔ ٟ ٥َ ٠ز ٔسطٔ َٓکَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَتُ ُط َخاز ٔ َُ ٣ض َِ ٥ی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َوه ٔ َی ا ٌَِ ٟزُ ُ

ت َّٔ ٩ِ ٣
و٣َ ٪ا أَ ِن َ٘ ٌِ ُت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِن َ٘ ٌِ ُت َُ ٟط َت ََ ٤زا ٕ
اِ ٠ٟی ٔ ١فٔی َت ِورٕ
َت ِس ُر َ

ییحینبریکب،وقعیب نبدبعارلنمحاقری،اوباحزؾ،لہس نب دعساسدعی،اوبادیساسدعی ےنیبناپکیلصاہلل ہیلعفملسیک دوعت
فہمیلیک،افراسفتقاؿیکیئنونیلیدنہلآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمرکریہ یھت،اںوہںےناہکہکآپوکایکولعمؾہکںیم
ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک سک زیچ اک رعؼ الپای اھت ،ںیم ےن آپ ےک ےئل رات یہ وک ڑکلی ےک ایپےل ںیم دنچ وجھکرںی وگھب دی
ںیھت۔
رافی  :ییحینبریکب،وقعیبنبدبعارلنمحاقری،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعی،اوبادیساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابابذؼافراؿولوگںاکایبؿوہنجںےنرہہشندیپارکےنفا یزیچےسعنمایک،افر...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ

رشابابذؼافراؿولوگںاکایبؿوہنجںےنرہہشندیپارکےنفا یزیچےسعنمایک،افررمع،اوبدیبعہافراعمذےنکپرکاہتح رہاجےنفا یرشابےکےنیپوکاجزئایخؽایک
ےہافررباءافراوبہفیحجےنرپرکفصرہاجےنفا یرشاب یپ،افرانبابعسریضاہللہنعےنرفامایہکرعؼویپ،بجکتہکاتزہرےہافررضحترمعریضاہللہنعےن
رفامایہکںیمدیبعاہللےکہنمےسرشابیکوباپاتوہں،ںیماسےکقلعتماےسوپوھچںاگ،ارگفہہشنآفرےہوتںیماےسوکڑےاگلؤںاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 559

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیا ،٪ابواٟحویزیہ

ض ًَ ِ ٩ا َِ ٟبا َذ َٔ٘ َٓ ٚا ََ ٢س َب ََ ٣ُ ٙح َّْ ٤س َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ا ُِ ٟح َویِزٔیَ ٔة َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َّ
َّ
َ
اٟلی ُِّب َٗا ََِ ٟ ٢ی َص َب ٌِ َس ا َِ ٟح ََل َّٔ ٢
اب ا َِ ٟح ََل َُّ ٢
َح ُا٦
اٟرش ُ
اٟلی ِّٔب ِ ٔ ََّل ا َِ َ ٟ
ُک َٓ ُض َو َ َ
ُح ْاَٗ ٦ا ََ ٢
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ ٟباذ ََ٤ََ ٓ ٚا أ ِس َ َ
ا َِ ٟدب ٔ ُ
یث
دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،اوباوجلریہی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس ابذؼ (رشاب) ےک ابرے ںیم وپاھچ ہک ابذؼ وک
ےلہپیہیبناپکیلصاہللہیلعفملس جاؾرفامےکچںیہ،اسےئلوجزیچہشندیپارکےفہ جاؾےہ،ںیمےناہکہکرشابوجالحؽبیط
ےہ،اںوہںےنرفامایہکالحؽبیطےکدعب جاؾہ ثییہےہ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اوباوجلریہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
رشابابذؼافراؿولوگںاکایبؿوہنجںےنرہہشندیپارکےنفا یزیچےسعنمایک،افررمع،اوبدیبعہافراعمذےنکپرکاہتح رہاجےنفا یرشابےکےنیپوکاجزئایخؽایک
ےہافررباءافراوبہفیحجےنرپرکفصرہاجےنفا یرشاب یپ،افرانبابعسریضاہللہنعےنرفامایہکرعؼویپ،بجکتہکاتزہرےہافررضحترمعریضاہللہنعےن
رفامایہکںیمدیبعاہللےکہنمےسرشابیکوباپاتوہں،ںیماسےکقلعتماےسوپوھچںاگ،ارگفہہشنآفرےہوتںیماےسوکڑےاگلؤںاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 560

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابی طيبہ ،ابواسا٣ہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ُ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ٔح ُّب ا َِ ٟحَِ ٠وا َئ َوا َِ ٌَ ٟش َ١
َٗاَِ ٟت ک َ َ

دبعاہلل نب دمحمنب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یھٹیم زیچ افر
دہشوکدنسپرفامےتےھت۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿولوگںاکایبؿ،وہنجںےنیچکافریکپوجھکرےکالمےنوکبجفہہشنآفروہاجےئ،ج...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اؿولوگںاکایبؿ،وہنجںےنیچکافریکپوجھکرےکالمےنوکبجفہہشنآفروہاجےئ،اجزئںیہناھجمس،افرہیہکدفونںےکرعؼوکاکیرعؼہنانبایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 561

راوی ٣ :ش ،٥٠ہظاٗ ،٦تازہ ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َِ ٢نِّٔی ََلَ ِسقٔی أَبَا كَ َِ ٠ح َة َوأَبَا زُ َجاَ َ ٧ة َو ُس َض ِی َ ١بِ َ٩
ُح َِ ٣ت ا َِ ٟد ِ٤زُ َٓ َ٘ َذ ِٓت َُضا َوأََ٧ا َساٗٔیض ٔ َِ ٥وأَ ِػ َِزُص َُِ ٥ؤَِّ٧ا َن ٌُ ُّسصَا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ا َِ ٟد َِ ٤ز َو َٗا َ٤ِ ًَ ٢زُو بِ ُ٩
ا ِٟب َ ِی َـا ٔ
ئ َخَ ٔ ٠یم بُ َِّسٕ َو َت ِ٤ز ِٕٔذِ ُ ِّ

ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َس ٍَ ٔ٤أَ َن ّشا

ملسم،اشہؾ،اتقدہ،اسنریضاہللہنعےتہکںیہہکںیماوبہحلط،اوبداجہنافرلیہسنباضیبءوکیچکافریکپوجھکریکیلموہح رشابالپراہ
اھت،نیعاسفتقرشاب جاؾرکدییئگ،انچہچنںیمےناےسکنیھپدایافرںیماؿاکاسیقافرمکرمعاھت،افراسدؿںیمےنیہاؿ
ولوگںےکےئلرشابانبح یھت،رمعفنباحرثےناہکہکمہےساتقدہےنایبؿایکہکاںوہںےناسنریضاہللہنعےسانس۔

رافی  :ملسم،اشہؾ،اتقدہ،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اؿولوگںاکایبؿ،وہنجںےنیچکافریکپوجھکرےکالمےنوکبجفہہشنآفروہاجےئ،اجزئںیہناھجمس،افرہیہکدفونںےکرعؼوکاکیرعؼہنانبایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 562

راوی  :ابو ًاػ ،٥اب ٩جزیخً ،لاء ،حرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ َلائْ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘و َُ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ًَ ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اٟزكَ ٔب
یب َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ِٟبُ ِ ٔ
اٟزَّب ٔ ٔ
َّس َو ُّ
اوباعمص،انبرججی،اطعء،رضحتاجربریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنیقنمافروجھکرافریچکافریکپوجھکرےسعنم
رفامایےہ۔
رافی  :اوباعمص،انبرججی،اطعء،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اؿولوگںاکایبؿ،وہنجںےنیچکافریکپوجھکرےکالمےنوکبجفہہشنآفروہاجےئ،اجزئںیہناھجمس،افرہیہکدفونںےکرعؼوکاکیرعؼہنانبایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 563

راوی ٣ :ش ،٥٠ہظا ،٦یحٌی ب ٩ابی ٛثي ًٍ ،بساہلل ب ٩ابی ٗتازہ ،ابوٗتازہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔي ٍ ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
یب َو ِٟيُ َِ ٨ب ِذ ک ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ًَل َی ح َٔسة ٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِح َ ٍَ ٤بَي ِ َن اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواٟزَّصِو ٔ َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواٟزَّب ٔ ٔ

ملسم ،اشہؾ  ،ییحی نب ایب ریثک ،دبعاہلل نب ایب اتقدہ ،اوباتقدہ ےتہک ںیہہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یچک افر یکپ وجھکر افر یقنم ےک المےن
ےسعنمرفامایافراؿںیمےسرہاکییکذیبندحیلعہانبیناچےئہ۔
رافی  :ملسم،اشہؾ،ییحینبایبریثک،دبعاہللنبایباتقدہ،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدھےنیپاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽنم نیرفثفدؾ انباخ اصاسغراشلر نی...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
دفدھےنیپاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽنم نیرفثفدؾ انباخ اصاسغراشلر نی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 564

راوی ً :بساً ،٪بساہلل  ،یو٧ص ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢أتُ َٔی
َس َی بٔطٔ بٔ َ٘ َس ٔح َٟب َ ٕن َو َٗ َس ٔح َخ ِ٤ز ٕ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی ََ ٠ة أ ُ ِ ٔ
دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےکاپسرعماج
یکراتاکیدفدھاکایپہلافراکیرشاباکایپہلالایایگ۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
دفدھےنیپاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽنم نیرفثفدؾ انباخ اصاسغراشلر نی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 565

راوی  :ح٤یسی ،سٔیا ،٪سا ،٥ٟابواْ٨ٟص٤ً ،ي ٍا ٦أٟـٛ ١ے ٣ولی ،آ ٦ـ١

رض أَُ َّ ٧ط َس٤َ ًُ ٍَ ٔ٤ي ِ ّ ٍا َِ ٣ول َی أ ُ ِّ ٦ا َِِ ٟٔـ ٔ ١یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦ا َِِ ٟٔـ َٔٗ ١اَِ ٟت
ا ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َسا ٥ْ ٔ ٟأَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َسُ ٍَ ٔ٤سٔ َِی َ
َّ
َّ
َط َّ
اُ ٪سٔ َِیا ُ٪
رع َٓ َة َٓأ َ ِر َسُِ ٠ت َِِٔ ٟیطٔ بٔإَٔ٧ا ٕئ ٓ ٔیطٔ َٟب َ ْن ٓ َ ٔ
َرش َب َٓک َ َ
ک اُ ٨َّ ٟ
اض فٔی ٔػ َیاَ ٔ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِو ََ َ ٦
َّ
َّ
ُربَّ َ٤ا َٗا ََ ٢ط َّ
ٕ ًََِ ٠یطٔ
رع َٓ َة َٓأ َ ِر َسَِ ٠ت ِ ٔ َِ ٟیطٔ أ ُ ُّ ٦ا َِِ ٟٔـ َٔٓ ١إٔذَا ُو ِّٗ َ
ک اُ ٨َّ ٟ
اض فٔی ٔػ َیاَ ٔ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یَ ِو ََ َ ٦
َٗا َ ٢ص َُو ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦ا َِِ ٟٔـ ٔ١
دیمحی ،ایفسؿ ،اسمل ،اوبارصنل ،ضحریاؾ الضفل ےک وم ی ،اؾ  لض یتہک ںیہ ہک رعہف ےک دؿ ولوگں وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک
رفزے ےک قلعتم کش وہاوت ںیم ےن آپ ےک اپس اکی ربنت اجیھب سج ںیم دفدھ اھت ،وت آپ ےن اس وک  یپ ایل افر ایفسؿ ارثک اہک
رکےتےھتہک ولوگںوکرعہفےکدؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکقلعتمکشوہاوتآپیکدختمںیماؾ لضےندفدھجیھب
دای،اںوہںےناسوکوموقافرفاتیایک(بجاؿےسوپاھچایگ(وتاہکہکاؾ لضےسرموفاعرفاتیےہ۔
رافی  :دیمحی،ایفسؿ،اسمل،اوبارصنل،ضحریاؾالضفلےکوم ی،اؾ لض
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
دفدھےنیپاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽنم نیرفثفدؾ انباخ اصاسغراشلر نی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 566

راوی ٗ :تيبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابوػاٟح وابوسٔیا ،٪جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢جا َئ أَبُو ُح َِ ٤ی ٕس بٔ َ٘ َس ٕح ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح َوأَبٔی ُسٔ َِی َ
َٟب َ ٕن ٔ ٩ِ ٣أ٘٨َّ ٟی ٍٔ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل َخ َِّ ٤ز َتطُ َوَِ ٟو أَ َِ ٪ت ٌِزُ َق ًََِ ٠یطٔ ًُو ّزا
ہبیتق،رجری،اشمع،اوباصحل فاوبایفسؿ،اجرب نبدبعاہللریضاہلل ہنعےتہکںیہ ہکاوبدیمحتقی ےک دفدھاکاکی ایپہلےل رکآےئ ،وت
اؿےسآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاسوکاپھچرکویکںںیہنالای،ارگہچاکیڑکلیوہیت،اسےسڈکھانیلاچےئہاھت۔
رافی  :ہبیتق،رجری،اشمع،اوباصحلفاوبایفسؿ،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
دفدھےنیپاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽنم نیرفثفدؾ انباخ اصاسغراشلر نی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 567

راوی ٤ً :زب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

َک أ ُ َرا ُظ ًَ َِ ٩جاب ٔز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢جا َئ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َػإ ٔ ٟح َی ِذ ُ ُ

ئ َٟٔ ٩ِ ٣ب َ ٕن ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
أَبُو حُ َِ ٤ی ٕس َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ ٔ ٩ِ ٣أ٘٨َّ ٟی ٍٔ بٔإَٔ٧ا ٕ
اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّل َخ َِّ ٤ز َت ُط َوَِ ٟو أَ َِ ٪ت ٌِزُ َق ًََِ ٠یطٔ ًُو ّزا َو َح َّسثَىٔی أَبُو ُسٔ َِی َ

رمعنبصفح،صفح،اشمع،اوباصحل،اغابلاجربریضاہللہنعےتہکںیہہکاوبدیمحوجہکااصنریصخشےھت،تقی ےکدفھاکاکیربنت
یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےل رک آےئ ،وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامایاس وکڈاھپن رک ویکں ںیہن الےئ ،ارگہچ اکی
ڑکلی یہ وہیت ،اس ےس ڈکھ انیل اچےئہ اھت افر ھجم ےس اوبایفسؿ ےن ،اںوہں ےن اجرب ریض اہلل ہنع ےس افر اجرب ےن آپ یلص اہلل
ہیلعفملسےساسوکرفاتیایک۔
رافی  :رمعنبصفح،صفح،اشمع،اوباصحل،اجربریضاہللہنع

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

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
دفدھےنیپاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽنم نیرفثفدؾ انباخ اصاسغراشلر نی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 568

راوی ٣ :ح٤وز ،ا٨ٟرض ،طٌبہ ،ابواسحا ،ٚبزاء

رض أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
اَٗ ٚا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َ ٍا َئ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢س َٔ ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَىٔی َِ ٣ح ُ٤و ْز أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ة َوأَبُو بَ ُِکٕ ٌََ ٣طُ َٗا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ ََ ٣ز ِرَ٧ا ب ٔ َزا َٕ َو َٗ ِس ًَ ٔل َع َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ
ض ٓ ََس ًَا ًََِ ٠یطٔ
َرش َب َحًَّی َرؿ ُ
َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٓ َحَِ ٠ب ُت ُِ ٛث َب ّة َٟٔ ٩ِ ٣ب َ ٕن فٔی َٗ َس ٕح ٓ َ ٔ
َف ٕ
ٔیت َوأَ َتاَ٧ا ُ َ
َسا َٗ ُة بِ ُُ ٩ج ٌِ ُظ ًَٕ ٥ل َی َ َ
َسا َٗ ُة أَ ََِ ٪ل َی ِس ًُ َو ًََِ ٠یطٔ َوأَ ِ ٪یَ ِز ٔج ٍَ َٓٔ ٌََ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٓ ََلََ ٠ب َِِٔ ٟیطٔ ُ َ
ومحمد،ارضنل،ہبعش،اوبااحسؼ،رباءےتہکںیہہکیبناپکیلصاہللہیلعفملس ےسرشتفیالےئافررضحتاوبرکبریضاہللہنعآپ
ےک اپس ےھت ،رضحت اوبرکب ےنایبؿ ایک ہک مہولگ اکی رچفاےہ ےکاپس ےس ذگرے افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس وک ایپس
یگل،اوبرکباکایبؿےہہکںیموھتڑادفدھاکیایپہلںیمالایآپےناسوکونشرفامای،وتےھجمتہبوخیشوہح افرامہرےاپسرساہق
نب مشعج اکی وھگڑے رپ وسار وہ رک آای ،آپ ےن اس ےک قح ںیمدبداع رفامح  وت اس ےن آپ ےسدروخاتسیک ہک اس رپ دبداع ہن
رکںی،افرہیہکفہدبداعفا سوہاجےئ،وتآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنااسییہایک۔
رافی  :ومحمد،ارضنل،ہبعش،اوبااحسؼ،رباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
دفدھےنیپاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽنم نیرفثفدؾ انباخ اصاسغراشلر نی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 569

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،ابواٟز٧ازً ،بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ن ٌِٔ َ ٥اٟؼَّ َس َٗ ُة اَ ِ٘ ٠ِّ ٟح ُة اٟؼَّ ف ٔی َٔ ٨ِ ٣ح ّة َو َّ
آِ
اٟظاةُ اٟؼَّ ف ُّٔی َٔ ٨ِ ٣ح ّة َت ِِ ُسو بٔإَٔ٧ا ٕ
ئ َو َتزُو ُح ب ٔ َ َ
ُّ
اوباامیلؿ ،بیعش ،اوبازلاند ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک
رتہبنیدصہقوخبدفدھدےنیفا یایسیافینٹنایوخبدفدھدےنیفا یایسیرکبیاکاطعرکانےہہکاکیربنتحبصوکرھبےافراکی
ربنتاشؾوکرھبے۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
دفدھےنیپاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽنم نیرفثفدؾ انباخ اصاسغراشلر نی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 570

راوی  :ابوًاػ ،٥اوزاعی ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل  ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥اَلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َ َب َٟب َ ّ٨ا ٓ ََِ ٤ـ ََ ٤ف َو َٗا َُ َٟ ٪َّ ٔ ِ ٢ط َز َس ّ٤ا َو َٗا َِٔ ٢بِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِض َ٤ا َُ ٩ِ ًَ ٪ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ٩
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠

أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠رٓ ٌِٔ ُت ِلٔ َی ِّ
اٟش ِس َرة ٔ َٓإٔذَا أَ ِر َب ٌَ ُة أََ ِ ٧ضارٕ َ َ ٧ض َزا ٔ ٪هَ اص َٔزا ٔ٪
َوَ َ ٧ض َزا ٔ ٪بَاكٔ َ٨ا َٔٓ ٪أ َ َّ٣ا َّ
ٔیت ب ٔ َث ََلثَةٔ أَٗ َِسا ٕح َٗ َس ْح ٓ ٔیطٔ َٟب َ ْن
َف ُ
ات َوأَ َّ٣ا ا َِ ٟباكٔ َ٨ا َٔ ٨َ َٓ ٪ض َزا ٔ ٪فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓأُت ُ
اٟواص َٔزا ٔ ٪ا٨ِّ ٟی ُ
َ ١وا َِ ُ ٟ
َو َٗ َس ْح ٓ ٔیطٔ ًَ َش َْ ١و َٗ َس ْح ٓ ٔیطٔ َخ ِْ ٤ز َٓأ َ َخ ِذ ُت َّأ ٟذی ٓ ٔیطٔ َّ
ُک َٗا َ ٢صٔظَ ْا٦
ا٠ٟب َ ُن ٓ َ ٔ
ِٔط َة أََ ِ ٧ت َوأ ُ َّ٣ت َ
َرشبِ ُت َٓ٘ٔی َ ١لٔی أَ َػ ِب َت ا َِ ِ ٟٔ

ٔیس َو َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ َٔ ٩ػ ٌِ َؼ ٌَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی اَلِ ََ ِ ٧ضارٔ ِ َ ٧ح َو ُظ
َو َسٌ ْ
َکوا ث َ ََلثَ َة أَٗ َِسا ٕح
َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ُ
اوباعمص ،افزایع ،انب اہشب ،دیبعاہلل نب دبع اہلل  ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دفدھ ایپ وت یلک یک افر
رفامایہکاسںیمانکچح وہیتےہ،افراربامیہنبامہطؿےنوباہطسہبعش،اتقدہ،اسننبامکل،اکوقؽلقنایکہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم دسرہ یک رطػ اجیھب ایگ وت اچر رہنفں رپ رظن ڑپی ،دف اظرہی رہنںی ںیھت افر دف اب ین رہنںی ،وج تنج ںیم
ںیہ،انچہچن ریمے اپس نیت ایپےل الےئ ےئگ ،اکی ںیم دفدھ ،دفرسے ںیم دہش ،رسیتے ںیم رشاب یھت ،ںیم ےن فیہ ایپہل ایل
سجںیمدفدھاھت افراسںیم ےسںیم یپایل،وتھجمےساہکایگہکمت ےن افراہمتریاتمےنرطفتوکاپایل،اشہؾ افردیعس ،افرامہؾ
وباہطس اتقدہ ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ،امکل نب صغصعہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رہنفں ےک قلعتم ایس رطح رفاتی رکےت
ںیہ،نکیلنیتایپولںاکذترکہںیہنایک۔
رافی  :اوباعمص،افزایع،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھٹیماپینےنیپاکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اھٹیماپینےنیپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 571

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،اسحا ٚبً ٩بساہلل  ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٪أَبُو ك َ َِ ٠ح َة أَ ِٛث َ َ ٍ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ٪أَ َح ُّب َ٣أٟطٔ َِِٔ ٟیطٔ بَيِ ٍُ َحا َئ َوکَاِ َ ٧ت ُِ ٣ش َت ِ٘ب ٔ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َوک َ َ
أَ ِن َؼار ٓ ٕٔی بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َّ ٣اَل ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣د َٕ ١وک َ َ
وَ َٗ ٪ا ٦أَبُو
رش ُب ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕئ ٓ َٔیضا كَ ِّیبٕ َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ َِ ٟت َ ٩َِ ٟت َ٨اُٟوا ا ِٟب ٔ َّ ٍ َحًَّی تُ ُِ٘ ٔٔ ٨وا ٔ٤َّ ٣ا تُ ٔح ُّب َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِس ُخَ ُ٠ضا َو َي ِ َ

وَ ٪وِ ٔ َّ ٪أَ َح َّب َ٣الٔی ِلٔ َ َّی بَيِ ٍُ َحا َئ َؤَِ َّ ٧ضا َػ َس َٗ ْة
كَ َِ ٠ح َة َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪اہللَ َي ُ٘و َُ ٩َِ ٟ ٢ت َ٨اُٟوا ا ِٟب ٔ َّ ٍ َحًَّی تُ ُِ٘ ٔٔ ٨وا ٔ٤َّ ٣ا تُ ٔح ُّب َ

ک
ِ َصا ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ٓ ََـ ٌِ َضا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َح ِی ُث أَ َرا َک اہللُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ٕذ ذََ ٔ ٟ
ِهَّلِل أَ ِر ُجو بٔزَّ َصا َوذُ ِ َ
َ َ
َ
اَ ٢راب ٔ ْح أَ ِو َرای ٔ ْح َط َّ
 ١یَا
َقبٔي َن َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو كَ َِ ٠ح َة أَٓ ٌَِ ُ
َْ ٣
ک ًَ ِب ُس اہللٔ َو َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت َ٣ا َُِٗ ٠ت َوِنٔ ِّی أ َری أ َِ ٪ت ِح ٌَََ ٠ضا فٔی اَلِ ِ َ
َ ١و َی ِحٌَی بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َرای ٔ ْح
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ َش ََ ٤ضا أَبُو كَ َِ ٠ح َة فٔی أَ َٗارٔبٔطٔ َوفٔی بَىٔی ًَ ِّ٤طٔ َو َٗا َِ ٔ ِ ٢س َ٤اً ٔی ُ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل  ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اوبہحلط ااصنر ودہنی ںیم وجھکر ےک دروتخں ےک
اابتعر ےس تہب زایدہ امدلار ےھت ،افر اؿ اک بس ےس زایدہ دنسپدیہ امؽ ریباحء اھت افر اس اکرخ دجسم یک رطػ اھت ،آپ یلص اہلل ہیلع
َ
اْ َخ َّتی
﴿َ َ ََ ُُا ْ ِ ٹ َّز
فملسفاہں رشتفیےلاجےت افراساکریشںیاپین ےتیپ ،رضحتاسنریضاہلل ہنعاک ایبؿےہ ہکبجہی آتی ْ
ُی ْیف ِ ُق ِ َ ب
ِم ُحِ ُّیٹو َؿ﴾انزؽوہح ،وتاوبہحلطڑھکےوہےئافررعضایکایروسؽاہلل!اہللاعت یرفاماتےہہکمترہسگیکینوکہناپؤےگبج
وا ّ
کتہکمتاسزیچوکرخچہنرکفوجںیہمت وبحمبوہافرریماوبحمبامؽریباحءےہ،افرفہںیماہللاعت ییکراہںیمریخاترکاتوہں،
اہللےکزندکیاس ےکوثاباک(آرخت ںیم)عمجرےنہ اکادیمفاروہں،اس ےئل ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس سجرصمػ ںیم
آپ انمبس ںیھجمس رخچ رکںی ،آپ ےن رفامای ایک وخب ہی عفن اک وسدا ےہ ،ای ہی رفامایہک ڑبےنھفاال امؽ ےہ (دبع اہلل وک کش وہا ہک
دفونں ںیم ےس آپ ےن ایک رفامای) مت ےن وج ھچک اہک ںیم ےن نسایل ،نکیل ںیم انمبس اتھجمس وہںہک وت اس وک ا ےن رہتش دارفں ںیم
میسقترکدے،اوبہحلطےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسںیمااسییہرکفںاگ،انچہچناوبہحلطےناسوکاچچزاداھبویئںںیمافررہتش
دارفںںیممیسقترکدایافراامسلیعفییحینبفعیکےنراحباکظفلاامعتسؽایک۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،ااحسؼنبدبعاہلل،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپینےکاسھتدفدھالمےناکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اپینےکاسھتدفدھالمےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 572

راوی ً :بساً ،٪بساہلل ب ٩یو٧ص ،زہزی ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َرأَی َر ُسو َ٢
َ َب َٟب َ ّ٨ا َوأَتَی َز َار ُظ َٓ َحَِ ٠ب ُت َطا ّة ٓ َُظ ِب ُت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا ِٟبٔئِز ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠

َ
َ
َ
َ
رعاب ٔ َّی ٓ َِـ َُ ٠ط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اَلِ َیِ ََٓ ٩َ ٤اَلِ َیِ َ٩َ ٤
َٓت َ َ٨ا َو َ ٢ا َِ َ٘ ٟس َح ٓ َ ٔ
رعاب ٔ ٌّی َٓأ ًِ َلی اَلِ ِ َ
َرش َب َو ًَ َِ ٩ي َشارٔظ ٔأبُو بَ ُِکٕ َو ًَ ِ ٩یَٔ٤ئ٨طٔ أ ِ َ

دبع اؿ،دبعاہللنبویسن ،زرہی،اسننب امکلریضاہللہنع ےتہکںیہہک ںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوک دفدھ ےتیپوہےئ
داھکیافرآپریمےرھگ رشتفیالےئ،وت ںیمےنرکبیاکدفدھدفاہافرونکںیےسںیم ےناپینیبنیلصاہللہیلعفملس ےکےئلالمای،
رھپایپہلآپ ےنےلایل افرونشرفامای،ابںیئرطػاوبرکبافرداںیئرطػ اکیارعایب اھت،آپ ےنارعایب وکاانپناچوہا وھجاٹدے
دای،رھپرفامایہکےلہپرھپداںیئاسےکداںیئفاےلاکقحےہ۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہللنبویسن،زرہی،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اپینےکاسھتدفدھالمےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 573

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ابوًا٣ز٠ٓ ،یح ب ٩س٠امی ،٪سٌیسب ٩حارث ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُِٓ ٠یحُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ

َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ًََ ١ل َی َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ َو َُ ٌَ ٣ط َػاح ْٔب َُ ٟط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َّ
َّ
 ١یُ َحوِّ ُ ٢ا ِ٤َ ٟا َئ فٔی َحائ ٔ ٔلطٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ٢
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س َک َ٣ائْ بَ َ
َک ًِ َ٨ا َٗا ََ ٢واٟزَّ ُج ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪ِ ٔ ِ ٥َ ٠ک َ َ
ات َص ٔذظ ٔاِ ٠ٟی ََ ٠ة فٔی َط َّٕ ٨ة َؤَِل َ َ

 ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ً ٔ ِ٨سٔی َ٣ائْ بَائ ْٔت َٓاَ ِ ٧لِ ِٙ ٔ ٠لٔ َی ا ٌَِ ٟز ٔ ٔ
یع َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل ََٙ ٠بٔض ٔ َ٤ا ٓ ََشَ َٜب فٔی َٗ َس ٕح ث ُ ََّ ٥حََ ٠ب ًََِ ٠یطٔ ٔ٩ِ ٣
اَّ ٟز ُج ُ
َزا ٔج ُٕ َٟ ٩ط َٗا َٔ َ ٓ ٢
َّ ١أ ٟذی َجا َئ ٌََ ٣طُ
َرش َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّٔ َ ٥
َ َب اَّ ٟز ُج ُ
فلت
دبع اہلل نب دمحم ،اوباعرم ،نب امیلسؿ ،دیعسنب احرث ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اکی
ااصنریصخشےکاپسرشتفیالےئافرآپےکاسھتاکیاسیھتافراھت،اسااصنریےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
ایکریتےاپسکشمںیمراتاکراھکوہا(ابیس)اپینےہ،فرہنںیمںیہکافر یپولںاگ،رافیاکایبؿےہہکفہآد یابغںیماپیندے
راہ اھت ،اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمے اپس ابیس اپین ےہ ،آپ رپھچ یک رطػ رشتفی ےل ںیلچ ،رھپ اؿ دفونں وک فہ آد ی
رپھچںیمےلایگ،اکیایپہل ںیماپینڈاؽرکاینپرکبیاکدفدھدفاہ،آپیلصاہللہیلعفملسےناسوکایپ،آپےک دعبرھپاسصخش
ےنایپوجآپےکاسھتاھت۔
فلت
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اوباعرم ،نبامیلسؿ،دیعسنباحرث،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یھٹیمزیچافردہشےنیپاکایبؿافرزرہیےنرفامایہکآد یاکاشیپبانیپدشدیرضف...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
یھٹیمزیچافردہشےنیپاکایبؿافرزرہیےنرفامایہکآد یاکاشیپبانیپ دشدیرضفرتےکفتقیھبالحؽںیہن،اسےئلہکفہاناپکےہ،اہللاعت یےنرفامایہکاہمترے
ےئلاپکزیچںیالحؽںیہافرانبوعسمدریضاہللہنعےنےشنآفرزیچفںےکقلعتمرفامایہکاہللاعت یےناہمتریافشاسزیچںیمںیہنریھک،وجمترپ جاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 574

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
١
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌُِحٔبُ ُط ا َِ ٟحَِ ٠وا ُئ َوا َِ ٌَ ٟش ُ

یلع نب دبعاہلل  ،اوبااسہم ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یھٹیم زیچ وک افر دہش وک تہب
زایدہدنسپرفامےتےھت۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،اوبااسہم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑھکےوہرکےنیپاکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ڑھکےوہرکےنیپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 575

راوی  :ابونٌی٣ ،٥شٌزً ،بسا٠٤ٟک ب٣ ٩یَّسہ٧ ،زا٢

اب اَّ ٟز َح َبةٔ
َّس َة ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟزَّا َٔٗ ٢ا َ ٢أَتَی ًَل ٔ ٌّی َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَل َی بَ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ

رش َب َوص َُو َٗائ َْٔ ٥وِنِّٔی َرأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َٛ ١َ ٌََ ٓ ٥َ ٠ا َرأَیِت ُُ٤ونٔی
َٓٔ
َرش َب َٗائ ّٔ٤ا َٓ َ٘ا َّ َ ٧ ٪َّ ٔ ِ ٢
ُک ُظ أَ َح ُسص ُِ ٥أَ َِ ٪ي ِ َ
اسا َی ِ َ
ٓ ٌََُِ ٠ت
اوبمیعن ،رعسم ،دبعاکلمل نب رسیمہ ،زناؽ ےتہک ںیہ رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک اپس ابب ارلہبح ںیم اپین الای ایگ ،وت اںوہں ےن
ڑھکے وہ رک ایپ افر رفامایہک ولوگں ںیم ےس ضعب ڑھکے وہ رک اپینےنیپ وک رکمفہ ہ ےتھج ںیہ افر ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلعفملس وک (ااسی
یہ)رکےتداھکی،سجرطحمتےنےھجمرکےتوہےئداھکی۔
رافی  :اوبمیعن،رعسم،دبعاکلملنبرسیمہ،زناؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ڑھکےوہرکےنیپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 576

راوی  :آز ،٦طٌبہً ،بسا٠٤ٟک ب٣ ٩یَّسہ٧ ،زا ٢ب ٩سب ٍہ ،حرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َّس َة َسُ ٌِ ٔ٤ت ا٨َّ ٟزَّا َ ٢بِ ََ ٩سب ِ َ ٍ َة یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أََّ٧طُ
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
َّ
ُ
َرش َب َوُ ََش ََ ١و ِج َض ُط َو َی َسیِطٔ
ْص ث ُ َّ ٥أتُ َٔی ب ٔ َ٤ا ٕئ ٓ َ ٔ
َػلَّی ُّ
رض ِت َػ ََلةُ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اٟو ِض َز ث ُ ََّ ٌَ َٗ ٥س فٔی َح َوائ ٔ ٔخ ا٨َّ ٟا ٔ
ض ف ٔی َر َح َب ٔة ا ِلٜو َٓ ٔة َحًی َح َ َ
اٟرش َب ٗ ٔ َیا ّ٣ا َوِ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ََک َرأِ َس ُط َورٔ ِجَِ ٠یطٔ ث ُ ََّ َٗ ٥أ َ ٓ ٦
ُکص َ
َرش َب ٓ َِـ َُ ٠ط َوص َُو َٗائ ْٔ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َّ َ ٧ ٪َّ ٔ ِ ٢
ُوِ ُّ ٪
َوذ َ َ
اسا یَ ِ َ

َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َِ ٣ٔ ٍَ ٨ث َ٣َ ١ا َػ َُ ٌِ ٨ت

آدؾ ،ہبعش ،دبعاکلمل نب رسیمہ ،زناؽ نب ربسہ ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رہظ یک امنز ڑپیھ رھپ ولوگں یک رضفرایت ےک ےئل
وکہف یک دجسم ےک نحص ںیم ھٹیب ےئگ ،اہیں کت ہک رصع یک امنز اکفتقآایگ ،رھپ اپینالای ایگ ،وت اںوہں ےن ایپ ،افر ہنم اہھت دوھےئ افر
ہبعشےنرسافراپؤںاکیھبذرکایک،رھپڑھکےوہےئافرڑھکےیہڑھکےناچوہااپین یپایل،رھپرفامایہکولگڑھکےوہرکےنیپوک
رکمفہہ ےتھجںیہ،احالہکنیبنیلصاہللہیلعفملسےنایسرطحایکےہ،سجرطحںیمےنایک۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،دبعاکلملنبرسیمہ،زناؽنبربسہ،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ڑھکےوہرکےنیپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 577

راوی  :ابونٌی ،٥سٔیاً ،٪اػ ٥احو ،٢طٌيی ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٕ ٥اَلِ َ ِح َو َّٔ ٩ِ ًَ ٢
َ َب أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
ض َٗا َٔ َ ٢
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٗائ ّٔ٤ا َٔ ٩ِ ٣ز ِ٣زَ َ٦
اوبمیعن ،ایفسؿ ،اعمص اوحؽ ،یبعش ،رضحت انب ابعس ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک یبن یلص اہللہیلعفملس ےن زجاؾ اک اپین ڑھکے وہ رک
ایپ۔
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،اعمصاوحؽ،یبعش،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افٹنرپوساروہےنیکاحتلںیمےنیپفاےلاکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
افٹنرپوساروہےنیکاحتلںیمےنیپفاےلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 578

راوی ٣ :اٟک ب ٩اس٤اًیً ،١بساٌٟزیز ب ٩ابی س٤٠ہ ،ابوا٨ٟرض٤ً ،ي ٍ ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦ا َِِ ٟٔـ ٔ١
ک بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
رض ًَ ِ٤َ ًُ ٩ي ِ ٍ ٕ َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ٟحارٔ ٔ
َرشبَطُ َزا َز
رع َٓ َة َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َیسٔظ ٔٓ َ ٔ
ث أََ َّ ٧ضا أَ ِر َسَِ ٠ت ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ َس ٔح َٟب َ ٕن َوص َُو َواٗ ٔ ْ
ٕ ًَ ٔظ َّی َة َ َ
رض ًَل َی َبٌٔي ٍٔظ ٔ
َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
امکلنباامسلیع،دبعازعلسی نبایبہملس،اوبارضنل  ،ضحری انبابعسریضاہللہنع ےکآزادرکدہالغؾ،اؾ  لضتنباحرثیتہک ںیہ
ہکاؾ لضےنیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماکیایپہلدفدھاجیھب،اساحؽںیمہکآپرعہفیکاشؾوکرہھٹےوہےئےھت،
آپےنا ےناہھتںیماسوکےلایلافر یپایل،امکلےنوباہطساوبارضنلاانتافرزایدہایکہکآپافٹنرپوسارےھت۔

رافی  :امکلنباامسلیع،دبعازعلسینبایبہملس،اوبارضنل،ضحریانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنیپںیمےلہپداںیئرطػفاالرھپاسیکداںیئرطػفاالقحتسمےہ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ےنیپںیمےلہپداںیئرطػفاالرھپاسیکداںیئرطػفاالقحتسمےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 579

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،اب ٩طہاب ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
یب ب ٔ َ٤ا ٕئ َو ًَ َِ ٩یٔ٤ئ٨طٔ أَ ِرعابٔی َو ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟطٔ أَبُو بَ ُِکٕ ٓ َ ٔ ُ َ
َ
رعاب ٔ َّی َو َٗا َ ٢اَلِ َیِ ََٓ ٩َ ٤اَلِ َیِ َ٩َ ٤
َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔی ب ٔ َ٠ب َ ٕن َٗ ِس ٔط َ
َرش َب ث َّ ٥أ ًِ َلی اَلِ ِ َ
َ ٌّ

اامسلیع ،امکل،انباہشب اسننب امکلریضاہللہنع ےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپسدفدھالایایگ،سجںیم اپین
المای اھت ،آپ ےکداںیئ رطػ اکی ارعایب افرابںیئ رطػ رضحت اوبرکب ریض اہللہنع ےھت،آپ ےناس وک  یپ ایل ،رھپ ارعایب وک دای
افررفامایہکےلہپداںیئرطػفاالاسےکدعباسےکداںیئرطػفاال(آد ی)قحتسمےہ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،انباہشباسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکآد یا ےنداںیئرطػفاےلآد یےسااجزتےلاتکسےہہکڑبےآد یےکےئلدے...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ

ایکآد یا ےنداںیئرطػفاےلآد یےسااجزتےلاتکسےہہکڑبےآد یےکےئلدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 580

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابوحاز ٦ب ٩زی٨ار ،سہ ١ب ٩سٌس

ک ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔٔ ٦بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
ئ
رش ٕ
َرش َب ُٔ ٨ِ ٣ط َو ًَ َِ ٩یٔ٤ئ٨طٔ ُ ََُل َْ ٦و ًَ َِ ٩ي َشارٔظ ٔاَلِ َ ِط َیا ُر َٓ َ٘ا َََ ُِ ٠ِ ٔ ٟ ٢ل ٔ ٦أَ َتأ ِ َذ ُ ٪لٔی أَ ِ ٪أ ُ ًِ ٔل َی َص ُؤ ََل ٔ
اب ٓ َ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔی بٔ َ َ
ک أَ َح ّسا َٗا ََ َٓ ٢ت َّ٠طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی یَسٔظ ٔ
َٓ َ٘ا َ ٢ا ََِ ُِ ٟل َُ ٦واہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََل أُوثٔزُ ب ٔ َٔ ٨ؼی ٔيی َٔ ٨ِ ٣
اامسلیع،امکل،اوباحزؾنبدانیر،لہسنبدعسےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپسےنیپیکزیچالح یئگ،وتآپیلصاہلل
ہیلعفملسےناسںیماپین یپایل،آپےکداںیئرطػاکیڑلاکاھتافرابںیئرطػرمعم ولگےھت،آپےناسڑلےکےسرفامایایک
وتااجزتداتی ےہہکہی ںیم اؿولوگں وکدےدفں،اس ےن اہکایروسؽاہلل!دخبا ںیمآپ یکرطػ ےس(ےلم وہےئ)ا ےن ہصح
ںیمیسکوکا ےنافرپرتحیجہندفںاگ،لہسنبدعساکایبؿےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناسےکاہھتںیمکپٹدای۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اوباحزؾنبدانیر،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولچےسوحضاکاپینےنیپاکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ولچےسوحضاکاپینےنیپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 581

راوی  :یحٌی ب ٩ػاٟح٠ٓ ،یح ب ٩س٠امی ،٪سٌیس ب ٩حارث ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا َُِٓ ٠یحُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ٪

أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ًََ ١ل َی َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ َو َُ ٌَ ٣ط َػاح ْٔب َُ ٟط ٓ ََش َّ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی َوه ٔ َی َسا ًَ ْة َح َّار ْة َوص َُو یُ َحوِّ ُ ٢فٔی َحائ ٕٔم َُ ٟط َي ٌِىٔی ا ِ٤َ ٟا َئ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
َف َّز اَّ ٟز ُج ُ
َو َػاحٔبُ ُط َ َ
َّ
 ١یَا َر ُسو َ٢
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س َک َ٣ائْ بَ َ
 ١یُ َحوِّ ُ ٢ا ِ٤َ ٟا َئ فٔی َحائ ٔ ٕم َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َک ًِ َ٨ا َواَّ ٟز ُج ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪ِ ٔ ِ ٥َ ٠ک َ َ
ات فٔی َط َّٕ ٨ة َؤَِل َ َ
یع ٓ ََش ََ ٜب فٔی َٗ َس ٕح َّ ٣
ات فٔی َط َّٕ ٨ة َٓاَ ِ ٧لِ ََٙ ٠لٔ َی ا ٌَِ ٟز ٔ ٔ
َرش َب أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ائ ث ُ ََّ ٥حََ ٠ب ًََِ ٠یطٔ َٔ ٩ِ ٣زا ٔج ُٕ َٟ ٩ط ٓ َ ٔ
اہللٔ ً ٔ ِ٨سٔی َ٣ائْ بَ َ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّ ٥أَ ًَا َز ٓ َ ٔ
 ١ا َّٔ ٟذی َجا َئ ٌََ ٣طُ
َرش َب اَّ ٟز ُج ُ

فلت
ییحی نب اصحل ،نب امیلسؿ ،دیعس نب احرث ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی ااصنری صخش
ےک اپس رشتفی الےئ ،آپ ےک اسھت اکی افر اسیھت یھب ےھت ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ ےک اسیھت ےن اس ااصنری وک
السؾ ایک  ،اس ےن السؾ اک وجابدای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمے امں ابپ آپ رپ دفا وہں ،ہی تہب رگ ی اک فتق ےہ افر ںیم
ا ےنابغںیماپیندےراہاھت،یبنیلصاہللہیلعفملسےن رفامایہکارگریتےاپسکشمںیمراتاکراھکوہااپینےہ(وتالپدے)فرہن
ںیمںیہکدفرسیہگجولچ ےس اپین یپولںاگ،فہآد یابغ ںیماپیندےراہ اھت،اسےن رعضایکایروسؽاہللریمےاپسکشم ںیم
راتاکراھکوہااپینےہ،انچہچنفہآپوک اکی رپھچیک رطػےلایگ،افراکیایپہلںیم اپینڈاال ،رھپاینپ رکبیاکدفدھدفاہ،یبن یلص
اہللہیلعفملسےناسوک یپایل،رھپفہآد یاپینالایافرآپےکاسیھتےنایپ۔
فلت
رافی  :ییحینباصحل ،نبامیلسؿ،دیعسنباحرث،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھچوٹںاکڑبفںیکدختمرکےناکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
وھچوٹںاکڑبفںیکدختمرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی ٣ :شسزٌ٣ ،ت٤زٌ٣ ،ت٤ز

حسیث 582

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َٗائ ّٔ٤ا ًَل َی ا َِ ٟه ِّی أَ ِس٘ٔیض ٔ ِ٤ُ ًُ ٥و ًَٔ٣ی
ِ
َوأََ٧ا أَ ِػ َِزُص ُِ ٥ا َِٔ ٟـ َ
ُک
ٔیذ َٓ٘ٔی َِّ ُ ١
َّس َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ِ ٔ
ُح َِ ٣ت ا َِ ٟد ِ٤زُ َٓ َ٘ا َِ ٢أٔ ٛئ َِضا َٓ ََٜٔأَ٧ا ُُِٗ ٠ت َٔلَٕ َ ٧ص َ٣ا َ َ
َاب ُ ُض َِٗ ٥ا َُ ٢ركَ ْب َوبُ ِ ْ
ُک أَْ َ ٧ص َو َح َّسثَىٔی َب ٌِ ُف أَ ِػ َحابٔی أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَ َن ّشا َي ُ٘و ُ ٢کَاِ َ ٧ت َخ َِ ٤زص ُِ ٥یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ
بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َوکَاِ َ ٧ت َخ َِ ٤زص ُِ ٥َِ ٠َٓ ٥یُ ِِ ٔ ٨
دسمد ،رمتع ،رمتعےتہکںیہہکںیمےنرضحتاسنریضاہللہنعوکےتہکوہےئانسہکںیمہلیبقےکاپسڑھکااھتافراؿولوگںوکینع
فصت
ا ےناچچؤفںوک الپراہاھتافرںیماؿںیمنسمکاھت،یسکےنآرکاہکرشاب جاؾرکدییئگ،ریمےاچچےناہکاسوکاٹلدف،ںیم
ےناےساٹلدای،ںیمےناسنریضاہللہنعےسوپاھچہکاؿیکرشابسکزیچیکوہیتیھت؟اںوہںےناہکیچکافریکپوجھکرفںیک
افراوبرکبنباسنریضاہلل ہنعےناہکیہیاؿیکرشابوہیتوہیگ،وتاسنریضاہللہنعےنااکنرںیہنایکافرھجمےسریمےضعب
دفوتسںےناہکہکاںوہںےناسنریضاہللہنعوکایبؿرکےتوہےئانسہکاسزامہنںیمیہیاؿیکرشابوہیتیھت۔
رافی  :دسمد ،رمتع ،رمتع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربنتڈکھرکرےنھکاکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ربنتڈکھرکرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 583

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،روح بً ٩بازہ ،اب ٩جزیخً ،لاء ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ َلائْ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی
اِ ٠ٟی ٔ ١أَ ِو أَ َِ ٣ش ِيت ُُِّٔ َُٜٓ ٥وا ٔػب ِ َیآَ ٥ِ َُٜ٧إ ٔ ََّّ ٪
اُ ٪ج ُِ ٨ح َّ
اٟظ َیاكٔي َن
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا ک َ َ

َ
رش ح ٔي َ٨ئ ٔ ٕذ َٓإٔذَا َذصَ َب َسا ًَ ْة َّٔ ٩ِ ٣
اََ ٪ل َي ِٔ َت ُح بَا ّبا
اس َ ٥اہللٔ َٓإ ٔ َّ ٪اَّ ٟظ ِی َل َ
َِکوا ِ
اِ ٠ٟی ُٔ َٓ ١ح ُّ٠وص َُِٓ ٥أُُِ٘ ٔ ٠وا اَلِ َبِ َو َ
َت َِ ٨ت ٔ ُ
اب َواذ ُ ُ

َ ُ
اس َ ٥اہللٔ َوَِ ٟو أَ َِ ٪ت ٌِزُ ُؿوا ًََِ ٠ی َضا َط ِیئّا َوأَك ِ ٔٔئُوا
َِکوا ِ
َِکوا ِ
اس َ ٥اہللٔ َو َخ ِّ٤زُوا آَ ٔ ٧ي َتَ ٥ِ ُٜواذ ُ ُ
َقبََ ٥ِ ُٜواذ ُ ُ
ُّ٘ ٠َ ِِ ٣ا َوأ ِوٛوا ٔ َ

ََ ٣ؼابٔی َح٥ِ ُٜ

ااحسؼنبوصنمر،رفحنبابعدہ،انبرججی،اطعء،اجربنبدبعاہللریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہک
بج رات یک اتریکی آ اجےئ ای اہمترےاسےنم اشؾ وہ اجےئ ،وت ا ےن وچبں وک ابرہ ےنلکن ےس رفوکاس ےئل ہک اس فتق ایشنیط لیھپ
اجےتںیہ،بجراتیکاکی ڑھگیذگراجےئوت اؿ وکوھچڑدفافر اہلل اکانؾ ےلرکدرفازےدنبرکدف،اس ےئلہک اطیشؿدنب ےئک
وہےئ درفازے ںیہن وھکاتل ،افر ا ےن کشم ےک ہنم مسب اہلل ڑپھ رک دنب رکایل رکف ،افر اہلل اک انؾ ےل رک ربنت ڈاھکن دای رکف ،ارگہچ
رعضںیمیہوکح زیچویکںہنوہ،افرا ےنرچاوغںوکاھجبدایرکف(اتہکںیہکوسےتںیمآگگلاجےناکببسہننباجےئ)
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،رفحنبابعدہ،انبرججی،اطعء،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ربنتڈکھرکرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 584

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١ہ٤اً ،٦لاء ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ًَ ٩ِ ًَ ٦لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَك ِ ٔٔئُوا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َّ
اب َوأَ ِو ُٛوا اَلِ َ ِس٘ ٔ َی َة َو َخ ِّ٤زُوا َّ
اب َوأَ ِح ٔشبُ ُط َٗا ََ ٢وَِ ٟو بٔ ٌُوز ٕ َت ٌِزُ ُؿ ُط ًََِ ٠یطٔ
اٟرش َ
ا َِ ٤َ ٟؼابٔیحَ ِٔذَا َر َٗ ِستُ َِ ٥و َُ ُِّ٘ ٠وا اَلِ َبِ َو َ
اٟل ٌَ َاَ ٦و َ
ومیسنباامسلیع،امہؾ،اطعء ،اجربریضاہللہنعےتہکںیہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکبجمتوسےنوگلوترچاغاھجب
دفافردرفازہدنبرکدف،کشماکہنمدنبرکفد،افراھکےنےنیپیکزیچڈکھرکروھکافراجربریضاہللہنعاکایبؿےہہکاشدیآپےنہی
یھبرفامایہکارگہچاکیڑکلییہویکںہنوہ،وجرعضںیمرھکدیاجےئ۔

رافی  :ومیسنباامسلیع،امہؾ،اطعء،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کشماکہنموھکؽرکاپینےنیپاکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
کشماکہنموھکؽرکاپینےنیپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 585

راوی  :آز ،٦اب ٩ابی ذئب ،زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ابوسٌیس خسری رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِخت ٔ َٔ ٨
رش َب َٔ ٨ِ ٣ضا
َّس أَٓ َِواص َُضا َٓ ُی ِ َ
اث اَلِ َ ِس٘ ٔ َیةٔ َي ٌِىٔی أَ ِ ٪تَُ َ ِٜ
آدؾ ،انب ایب ذبئ ،زرہی ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب  ہبت اوبدیعسدخری ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
اجثےسعنمرفامایافرفہہیےہہککشماکہنموھکؽرکاسےساپینفریغہایپاجےئ۔
رافی  :آدؾ،انبایبذبئ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
کشماکہنموھکؽرکاپینےنیپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 586

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩اتً ،١بساہلل  ،یو٧ص ،زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل  ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٔ ٕ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخبَ ٍََ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا
َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٨هی ًَ ِ ٩ا ِخت ٔ َٔ ٨
اث اَلِ َ ِس٘ ٔ َی ٔة َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٗا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز أَ ِو

اٟرش ُب ٔ ٩ِ ٣أَٓ َِواص َٔضا
َُيِ ٍُ ُظ ص َُو ُّ ِ

دمحم نباقملت ،دبعاہلل ،ویسن ،زرہی ،دیبعاہلل نب دبعاہلل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک ںیم ےنآپ یلص اہلل
ہیلع فملس وک اجث ےس عنم رفامےت وہےئ انس ،دبعاہلل ےن رمعم ای یسک افر اک وقؽ لقن ایک ےہ ،اجث کشم ےک ہنم ےس اپین ےنیپ وک
ےتہکںیہ۔
رافی  :دمحمنباقملت،دبعاہلل،ویسن،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کشمےکہنمےساپینےنیپاکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
کشمےکہنمےساپینےنیپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 587

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪ایوب

ُٔک َُ ٣ة أَ ََل أ ُ ِخبٔ ٍُ ُ ٥ِ ٛبٔأ َ ِط َیا َئ ٗ ٔ َؼارٕ َح َّسثَ َ٨ا ب ٔ َضا أَبُو ص َُزیِ َز َة
وب َٗا َ٨َ َٟ ٢ا ً ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ

ُقبَ ٔة أَ ِو ِّ
ئ َوأَ ِ ٪یَ َِ ٍَ ٨َ ٤ج َار ُظ أَ َِ ٪ي ِِز ٔ َز َخظَ َب ُط فٔی َزارٔظ ٔ
اٟش َ٘ا ٔ
َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
اٟرش ٔب ٔ ٥َٔ ٓ ٩ِ ٣ا ِِ ٔ ٟ

یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اویباکوقؽلقنرکےتںیہہکمہےسرکعہمےناہکںیممتےسدنچوھچیٹابںیتایبؿہنرکدفں،وجمہ ےس
اوبرہریہ ریضاہللہنعےنایبؿںیک،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنکشمےکہنمےساپینےنیپیکنام تعرفامح افراسےس یھب

عنمرفامایہکا ےنڑپفیسوکاینپدویارںیموھکیٹناگڑےنےسعنمرکے۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
کشمےکہنمےساپینےنیپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 588

راوی ٣ :شسز ،اس٤اًی ،١ایوبًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَ ُّی ُ
ُرش َب ٔ ٩ِ ٣فٔی ِّ
ئ
اٟش َ٘ا ٔ
أَ ِ ٪ي ِ َ
دسمد،اامسلیع،اویب،رکعہم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہک یبن یلصاہللہیلعفملس ےنکشمےکہنم ےساپینےنیپےس
عنمرفامایےہ۔
رافی  :دسمد،اامسلیع،اویب،رکعہم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
کشمےکہنمےساپینےنیپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 589

راوی ٣ :شسز ،یزیس ب ٩زریٍ ،خاٟسًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِٔ ِ ً ٩
اٟرش ٔب ٔ ٩ِ ٣فٔی ِّ
ئ
اٟش َ٘ا ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

دسمد،سیدینبزرعی،اخدل،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنکشمےکہنمےساپینےنیپ
ےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،اخدل،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربونتںںیماسسنےنیلاکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ربونتںںیماسسنےنیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 590

راوی  :ابونٌی ،٥طيبا ،٪یحٌی ً ،بساہلل ب ٩ابی ٗتازہ ،ابوٗتازہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َط ِي َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ََک ُظ ب ٔ َیٔ٤ئ ٨طٔ َؤِذَا َت ََّ ٤شحَ أَ َح ُس َََُ ٓ ٥ِ ٛل یَ َت ََّ ٤شحِ
َ َب أَ َح ُس َََُ ٓ ٥ِ ٛل َیت َ َِ َّٔ ٨ص فٔی ِاْلَٔ٧ا ٔ
َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا َ ٔ
ئ َؤِذَا بَا َ ٢أَ َح ُس َََُ ٓ ٥ِ ٛل یَ َِ ٤شحِ ذ َ َ
ب ٔ َیٔ٤ئ٨طٔ

اوبمیعن،ابیشؿ،ییحی،دبعاہللنب ایباتقدہ،اوباتقدہریضاہللہنعےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکبجمتںیمےسوکح 
صخش اپین ےئیپ ،وت ربنت ںیم اسسن ہن ےل افر بج مت ںیم ےس وکح  صخش اشیپب رکے وت ا ےن داںیئ اہھت ےس ا ےن آہل انتلس وک ہن

وھچےئافرارگوھچےئیھبوتداںیئاہھتےسہنوھچےئ۔
رافی  :اوبمیعن،ابیشؿ،ییحی،دبعاہللنبایباتقدہ،اوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفاینیتاسسنںیماپینےنیپاکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
دفاینیتاسسنںیماپینےنیپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 591

راوی  :ابوًاػ ٥وابونٌیً ،٥زرہ ب ٩ثابت ،ث٤ا٣ہ بً ٩بساہلل  ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أَْ َ ٧ص َیت َ َُ َّٔ ٨ص فٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ َٕ ٥وأَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥اَلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَزِ َرةُ بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ث ُ َ٤ا َُ ٣ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪یت َ َُ َّٔ ٨ص ث َ ََلثّا
ِاْلَٔ٧ا ٔ
ئ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِو ث َ ََلثّا َو َز ًَ َ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اوباعمصفاوبمیعن،زعرہنباثتب،امثہمنبدبعاہلل،اسنریضاہللہنعےکقلعتمایبؿرکےتںیہہکفہربنتںیمدفاینیتاسسنےس
اپینےتیپےھتافرایبؿرکےتےھتہکآپیلصاہللہیلعفملساپینےنیپںیمنیتابراسسنےتیلےھت(اکیابرہنےئیپ)۔
رافی  :اوباعمصفاوبمیعن،زعرہنباثتب،امثہمنبدبعاہلل،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےنےکربنتںیم(اپین)ےنیپاکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ

وسےنےکربنتںیم(اپین)ےنیپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 592

ٟیلی
راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ح ،٥ٜاب ٩ابی ٰ

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َٗا َ ٢ک َ َ
َاس َت ِش َقی َٓأ َ َتا ُظ زٔصِ َ٘ ْ
اُ ٪ح َذ ِي َٔ ُة بٔا َِ ٤َ ٟسای ٔ ِٔ ٓ ٩
َف َ٣ا ُظ بٔطٔ َٓ َ٘ا َِ ٢نِّٔی  ٥َِ ٟأَ ِر ٔ٣طٔ ِ ٔ ََّل أَنِّی َ َ ٧ض ِي ُت ُط ََٓ ٥َِ ٠ی َِ ٨تطٔ َوِ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضاَ٧ا ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٟ
َحیز ٔ
بٔ َ٘ َس ٔح ٓ َّٔـ ٕة َ َ
اٟرش ٔب فٔی آَ ٔ ٧یةٔ َّ
ِة ٔ
َو ِّ
اٟذ َص ٔب َوا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو َٗا َ ٢صُُ َٟ َّ٩ض ِ ٥فٔی ُّ
اٟس َیبا ٔد َو ُّ ِ
اٟسَ ِ ٧یا َوه ٔ َی َل ٥ِ ُٜفٔی ِاْل ٔ َ

صفحنبرمع،ہبعش ،مکح،انبایب ٰیلیےتہکںیہہکیذ ہفودانئںیمےھت،وتاںوہںےناپین اماگن،اکیداہییتاؿےکاپساچدنیےک
ربنتںیماپینےلرکآای،وتیذ ہفریضاہللہنعےناےسکنیھپدایافراہکہکںیماسوکہن )اتکنی،نکیل(اسببسےساکنیھپ)ہک ںیم
ےناسوکعنمرکدای اھت،رھپیھبہیابزںیہنآایافرآپیلصاہللہیلعفملسےنںیمہ جری،دةیجافروسےناچدنیےکربنتںیمےنیپ
ےسعنمرفامایےہافررفامایےہہکہیزیچںیداینںیماکرففںےکےئلںیہافراہمترےےئلآرختںیمںیہ۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،مکح،انبایب ٰیلی
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچدنیےکربنتاکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اچدنیےکربنتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 593

ٟیلی
راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسی ،ابً ٩و٣ ،٪حاہس ،اب ٩ابی ٰ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ِ ِج َ٨ا َ ٍَ ٣حُ َذ ِي َٔ َة
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َٗا ََ َ ٢

َوذ َََک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َت ِرشب ُوا فٔی آَ ٔ ٧ی ٔة َّ
َح َیز َو ِّ
اد َٓإَٔ َّ ٧ضا َُ ٟض ِ ٥فٔی
اٟذ َص ٔب َوا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو ََل َتَِ ٠ب ُشوا ا ِٔ َ ٟ
اٟس َیب َ
َ
َ
ِة ٔ
ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َو َل ٥ِ ُٜفٔی ِاْل ٔ َ
دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبوعؿ،اجمدہ،انبایب ٰیلیےتہکںیہہکمہولگرضحتیذ ہفریضاہللہنعےکاسھتےلکنافراںوہںےن
ذرکایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایےہہکوسےنافراچدنیےکربنتںیمہنویپافرہنرمشیفدةیجونہپ،اسےئلہکہیاکرففں
ےکےئلداینںیمںیہافراہمترےےئلآرختںیمںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبوعؿ،اجمدہ،انبایب ٰیلی
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اچدنیےکربنتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 594

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ب ٩ا٧ص٧ ،آٍ ،زیس بً ٩بساہلل ب٤ً ٩زً ،بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابی بُک ػسی ٙرضی اہلل ً٨ہ،
حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہا

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اُ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
أَبٔی بَ ُِکٕ ِّ
رش ُب
اٟؼ ِّس ٔ
ی ٩ِ ًَ ٙأ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢أ ٟذی َي ِ َ

ئ ا َِّٔ ٟٔـةٔ ِٔ٤َ َّ ٧ا یُ َح ِز ٔجزُ فٔی بَ ِلٔ٨طٔ َ َ ٧ار َج َض َّ٥َ ٨
فٔی َِٔ٧ا ٔ

اامسلیع ،امکل نب اسن ،انعف ،زدی نب دبعاہلل نبرمع ،دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایبرکب دصقی ریض اہللہنع ،رضحت اؾہملس ریض
اہللاہنعوجہکآپیلصاہللہیلعفملسیکزفہجںیہ،رفامیتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوجصخشاچدنیےکربنتںیماتیپ
ےہ،اسےکٹیپںیممنہجیکآگڑھبےکیگ۔

رافی  :اامسلیع ،امکل نب اسن ،انعف ،زدی نب دبعاہلل نب رمع ،دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب رکب دصقی ریض اہلل ہنع ،رضحت اؾ
ہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
اچدنیےکربنتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 595

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١ابوًوا٧ہ ،اطٌث ب ٩س٠یٌ٣ ،٥اویہ ب ٩سویس بُ٣ ٩ق ،٪بزاء بً ٩ازب رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ٔ٩
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩اَلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٌَٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥اؤیَ َة بِ ُٔ ٩س َویِ ٔس بِ ُِّٔ َ ٣ُ ٩ق ٕ ٩ِ ًَ ٪ا ِٟب َ َ ٍا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
یف َوا ِّت َبا َٔ ا ِٟح ٔ ََ ٨ازة ٔ
ًَاز ٕٔب َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َش ِب ٍٕ َوَ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩س ِب ٍٕ أَ ََ ٣زَ٧ا بٌٔ َٔیا َزة ٔ ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ

ْص ا ِ٤ٟوِ ُ٠وَ ٔ ٦ؤِبِ َزارٔ ا ِٔ ِ٘ ٤ُ ٟش َٔ ٥وَ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩خ َوات ٔٔیَّ ٥
َو َت ِظٔ٤یتٔ ا ٌَِ ٟاك ٔٔص َوِ ٔ َجابَ ٔة َّ
ئ َّ
اٟذ َص ٔب َو ًَ ِ٩
اٟساعٔی َؤِِٓظَ ا ٔ
اٟش ََلَ ٔ ٦و َن ِ ٔ َ
َحیز ٔ َو ِّ
اٟس َیبا ٔد َو ِاْل ٔ ِس َتب ِ َ ٍ ٔٚ
اٟرش ٔب فٔی ا َِّٔ ٟٔـ ٔة أَ ِو َٗا َ ٢آَ ٔ ٧ی ٔة ا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو ًَ ِ ٩ا َِ ٤َ ٟیاث ٔز ٔ َوا َِ٘ ٟسِّ ِّی َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا ِٔ َ ٟ
ُّ ِ

ومیسنباامسلیع،اوبوعاہن،اثعشنبمیلس،اعمفہینبوسدینبرقمؿ،رباءنباعزبریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےن ںیمہ است ابوتں اک مکح دای افر است ابوتں ےس عنم رفامای ،رمضی یک ایعدت ،انجزے ےک اسھت اجان ،ےنکنیھچ فاےل اک
وجابدای،دوعترکےنفاےل(یکدوعت)اکوبقؽرکان،السؾوکرفاجدانی،ولظمؾیکوددافرمسقاھکےنفاولںیک مسقوپریرکےن
مکحدایافروسےنیکاوگنیھٹ ،اچدنیےکربونتںںیم(اپینفریغہ)انیپ افرایمرثافرقسیافر  جریف دةیج افراربتسؼےکےننہپےسعنم
رفامایےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اوبوعاہن،اثعشنبمیلس،اعمفہینبوسدینبرقمؿ،رباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایپولںںیمےنیپاکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
ایپولںںیمےنیپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 596

راوی ٤ً :زوبً ٩باضً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪سا ،٥ٟابوا٨ٟرض٤ً ،ي ٍ ،آ ٦ـ١

رض ًَ ِ٤َ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َِ ٣ول َی أ ُ ِّ ٦ا َِِ ٟٔـ ٔ ٩ِ ًَ ١أ ُ ِّ٦
ض َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪سا ٥ٕ ٔ ٟأَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َّ
َّ
َ
رع َٓ َة ٓ ََب ٌَ َث ِت َِِٔ ٟیطٔ بٔ َ٘ َس ٕح َٟٔ ٩ِ ٣ب َ ٕن ٓ َ ٔ
َرشبَطُ
ا َِِ ٟٔـ ٔ ١أُ َّ ٧ض َِ ٥ط ُّٜوا فٔی َػ ِؤ ٦أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِو ََ َ ٦

رمعفنب ابعس ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اسمل ،اوبارضنل ،ضحری ،اؾ  لض ےک آزاد رکدہ الغؾ ،اؾ  لض یتہک ںیہ ہک ولوگں وک رعہف ےک دؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرفزےےکقلعتمکشوہاوتآپوکاکیایپہلدفھاجیھبایگ،سجوکآپےن یپایل۔
رافی  :رمعفنبابعس،دبعارلنمح،ایفسؿ،اسمل،اوبارضنل،ضحری،اؾ لض
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےکایپےلےسےنیپافرآپیلصاہللہیلعفملسےکربنتاکایب...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکایپےلےسےنیپافرآپیلصاہللہیلعفملسےکربنتاکایبؿافراوبربدہریضاہللہنعاکایبؿےہہکھجمےسدبعاہللنبالسؾےناہک،ایکںیمںیہمت
اسربنتںیمہنالپؤںسجںیمیبنیلصاہللہیلعفملسےنایپےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 597

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی ،٥ابوُشا ،٪اباحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌسرضی اہلل ً٨ہ

َک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ذُ ٔ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٓأ َ ََ ٣ز أَبَا أ ُ َس ِی ٕس َّ
اٟشأًس َّٔی أَ ِ ٪یُ ِز ٔس ََِ ِٟٔ ١ی َضا َٓأ َ ِر َس ََِ ِٟٔ ١ی َضا َٓ َ٘ ٔس َِ ٣ت َٓ َ٨زََِ ٟت ف ٔی أ ُ ُج ٔ٥

َْخ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َجائ َ َضا ٓ ََس َخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا َٓإٔذَا ا َِ ٣زأَ ْة َُ ِّٜ ٨َ ٣ش ْة َرأِ َس َضا َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ ََّ ٤َ ٠ضا أ ٨َّ ٟي ُّی
بَىٔی َساً َٔس َة ٓ َ َ
یَ ٩ِ ٣َ ٩ص َذا َٗاَِ ٟت ََل َٗاُٟوا َص َذا
ک َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س أَ ًَ ِذتُ ٔک ٔ٣ىِّی َٓ َ٘اُٟوا ََ ٟضا أَ َت ِسرٔ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت أَ ًُوذُ بٔاہللٔ َٔ ٨ِ ٣
ک َٓأَٗ َِب َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جا َئ َ ٔ ٟی ِد ُل َب ٔک َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أََ٧ا أَ ِط َقی ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َْخ ِج ُت َُ ٟض ِ ٥ب ٔ َض َذا ا َِ َ٘ ٟس ٔح َٓأ َ ِس َ٘ ِي ُت ُض ِ٥
یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َحًَّی َجََ ٠ص فٔی َس٘ٔی َٔ ٔة بَىٔی َساً َٔس َة ص َُو َوأَ ِػ َحاب ُ ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا ِس٘ ٔ َ٨ا یَا َس ِض ُ
َ َ ٓ١
َ
ک ٓ ََو َص َب ُط َُ ٟط
ک ا َِ َ٘ ٟس َح ٓ َ ٔ
اس َت ِو َص َب ُط ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ِ َد َ٨َ ٟا َس ِض ْ ١ذََ ٔ ٟ
َرشبِ َ٨ا ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ ٢ث ُ َِّ ٥
ٓ ٔیطٔ َٓأ ِ َ
دیعس نبایب رممی،اوباسغؿ ،ااباحزؾ،لہس نبدعسریض اہللہنع ےتہک ںیہہکرعبیک اکیوعرتاکذرکایکایگ وت آپ یلصاہللہیلع
فملس ےن اوبادیس اسدعی وک اجیھب ہک اس ےک اپس یسک وک جیھب رک البںیئ،انچہچن اکی آد ی اس ےک اپس اجیھب ایگ وت فہ وعرت آح  افر ینب
اسدعہےکنانتںیمرہھٹی،رھپیبنیلصاہللہیلعفملسابرہےلکناہیںکتہکاسوعرت ےکاپسےچنہپوتداھکیہکفہاانپ رساکھجےئ
وہےئیھت،بجاسےس یبن یلصاہللہیلعفملس ےنوگتفگیک وتاسےن اہکںیم ھجتےساہللیکانپہامیتگنوہں،آپ یلص اہللہیلعفملس
ےنرفامایہک ںیمےنھجت وکانپہدی،ولوگںےناسےسوپاھچ ایکوتاجیتنےہہک ہیوکؿ ےھت؟ اس ےناہک ںیہن،ولوگں ےناتبایہک ہی
یبنیلصاہللہیلعفملسےھت،وجاہمترےاپساغیپؾاکنحےلرکآےئےھت،اسوعرتےناہکہکںیمدبتخبوہں،رھپیبنیلصاہللہیلع
فملساسدؿہفیقسینباسدعہںیمرشتفیالےئ،اہیںکتہکآپافرآپےکاسیھتھٹیبےئگ،رھپرفامایا ےلہس!ںیمہاپینالپؤ،
وت ںیم ہی ایپہل اؿولوگں ےک ےئل ےل رک آای افر ایس ںیم اؿ بس وک الپای ،رافی اکایبؿ ےہہک لہس ےنفیہ ایپہل اکنال افر مہ ےن اس
ںیمایپ،رھپاسےکدعبرضحترمعنبدبعازعلسیےنفہایپہلاؿےساماگنوتاںوہںےنفہایپہلاؿوکہبہرکدای۔
رافی  :دیعسنبایبرممی،اوباسغؿ،ااباحزؾ،لہسنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشمفابتاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکایپےلےسےنیپافرآپیلصاہللہیلعفملسےکربنتاکایبؿافراوبربدہریضاہللہنعاکایبؿےہہکھجمےسدبعاہللنبالسؾےناہک،ایکںیمںیہمت

اسربنتںیمہنالپؤںسجںیمیبنیلصاہللہیلعفملسےنایپےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 598

راوی  :حش ٩ب٣ ٩سرک ،یحٌی ب ٩ح٤از ،ابوًوا٧ہً ،اػ ٥احو٢

اػ ٕ ٥اَلِ َ ِح َو َٔٗ ٢ا ََ ٢رأَیِ ُت َٗ َس َح أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُِ ٣ُ ٩سرٔ ٕک َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِٔ ًَ ٩

رع ْیف ٔ ٩ِ ٣نُ َـا ٕر َٗا َ٢
اِ َٗ ٪س ا ِن َؼ َس ََ ٓ ََشَِ ٠ش َُ ٠ط بٔٔ َّٔـ ٕة َٗا ََ ٢وص َُو َٗ َس ْح َجی ِّْس َ ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوک َ َ
َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َِ َ٘ ٟس َس َ٘ ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َص َذا ا َِ َ٘ ٟسحٔ أَ ِٛث َ َ ٍ َٔ َٛ ٩ِ ٣ذا َو ََ ٛذا َٗا ََ ٢و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩سٔي ٍ ٔ َ
یَّ٧ِٔ ٩طُ

أ ٓ ٪یطٔ َح ِْ َ٘ ٠ة َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس َٓأ َ َرا َز أَْ َ ٧ص أَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ٣َ ١کَاَ َ ٧ضا َح ِّ َ٘ ٠ة ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ أَ ِو ٓ َّٔـ ٕة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَبُو كَ َِ ٠ح َة ََل ُت َِي ِّ َ ٍ ََّ ٪ط ِیئّا
کَ َ
َػ َُ ٌَ ٨ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ت َ َ ٍ َٛطُ

نسحنبودرک،ییحینبامحد،اوبوعاہن،اعمص اوحؽےتہکںیہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفملساکایپہلاسننبامکلریضاہللہنع ےک
اپسداھکیوجٹھپایگاھتافراسںیماچدنییکایٹپںڑجیوہح ںیھتافرہیایپہلتہبااھچافروچڑااضنر(اکیمسقیکڑکلی)اکانبوہا
اھت،رضحتاسنریضاہللہنعاکایبؿےہہک ںیمےناسےسیبنیلصاہللہیلعفملسوکاینتاینتابر(تہبزایدہرمہبت)ےسزایدہدہعف
الپایےہافرانبریسنیاکایبؿےہہکاسںیمولےہاکاکیہقلحڑجاوہااھت،اسنریضاہللہنعےناچاہہکاسیکہگجوسےنایاچدنیاک
ہقلح اس ںیم ڑج دںی وت اؿ ےس اوبہحلط ےن اہک ہک اس زیچ وک ہن دبولسج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن انبای ےہ ،اس ےئل اںوہں
ےن(اانپارادہ)رتکرکدای۔
رافی  :نسحنبودرک،ییحینبامحد،اوبوعاہن،اعمصاوحؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربتمکاپینےنیپاکایبؿ...
ابب  :رشمفابتاکایبؿ

ربتمکاپینےنیپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 599

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،جزیز ،اً٤ع ،سا ٥ٟب ٩ابی اٟحٌس ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َرض َٔی اہللُ

َّ
َّ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َص َذا ا َِ ٟحس َ
ْص َو َِ ٟی َص َ٨َ ٌَ ٣ا َ٣ائْ َُي ِ َ ٍ ٓ َِـ َٕ ٠ة
رض ِت ا ُِ ِ ٌَ ٟ
ٔیث َٗا َِ َٗ ٢س َرأَیِ ُتىٔی َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َٗ ِس َح َ َ
ئ ا ِٟب َ َ ٍ َُ ٛة
َٓ ُح ٌٔ َ ١فٔی َِٔ٧ا ٕ
َف َد أَ َػابٔ ٌَ ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢وَ َّی ًَل َی أَصِ ٔ ١ا ُِ ٟو ُؿو ٔ
ئ َٓأت ُ َٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔطٔ َٓأ َ ِز َخ َ ١یَ َس ُظ ٓ ٔیطٔ َو َ َّ
َبُوا َٓ َح ٌَُِ ٠ت ََل آُٟوا َ٣ا َج ٌَُِ ٠ت فٔی بَ ِلىٔی ُٔ ٨ِ ٣ط
اض َو َ ٔ
ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َٓ َِ َ٘ ٠س َرأَیِ ُت ا ِ٤َ ٟا َئ یَ َت َٔ َّحزُ ٔ ٩ِ ٣بَي ِ ٔن أَ َػابٔ ٌٔطٔ َٓ َت َو َّؿأ َ اُ ٨َّ ٟ
ٓ ٌََُ ٤ِ ٔ ٠ت أََّ٧طُ بَ َز َْ ٛة ُُِٗ ٠ت َ ٔ ٟحابٔز ٕ َ٨ِ ُٛ ٥ِ ٛت ُِ ٥یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗا َ ٢أَ ِّٟٔا َوأَ ِربَ ٍَ ٔ٣ائ َ ٕة َتا َب ٌَطُ ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َو َٗا َ ٢حُ َؼي ِْن َو ًَ ِ٤زُو
رش َة ٔ٣ائ َ ّة َو َتا َب ٌَطُ َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِ ٩ساَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟجابٔز ٕ َخ َِ ٤ص ًَ ِ َ

ہبیتق نبدیعس ،رجری ،اشمع ،اسمل نب ایب ادعجل ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہللہنع ےتہک ںیہہکںیم ےن ا ےنآپ وک یبن یلص اہللہیلع فملس
ےکاسھتداھکی،رصعاکفتقآاکچاھت،امہرےاپسوھتڑےےسےچبوہےئ اپینےکوساھچکیھبہناھت،فہاپیناکیربنتںیمراھکایگ
افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم الای ایگ ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اہھت اس ںیم دالخ ایک ،اینپ اایلگنں اشکدہ ںیک افر
رفامای فوض رکےن فاول! آؤ ربتک اہلل یک رطػ ےس ےہ،انچہچن ںیم ےن داھکی ہک اپین آپ یک اویلگنں ےک درایمؿ ےس لکن راہ ےہ،
ولوگں ےن فوض ایک افر ایپ ،انتج ریمے ٹیپ ںیم آاتکس اھت اس وک رھبےن ںیم ںیم ےن وکاتیہ ںیہن یک ،اس ےئل ہک ںیم ےن اجان ہک ہی
ربتم کےہ،ںیمےناجربریضاہللہنعےسوپاھچہکاسدؿمتےنتکآد یےھت،اںوہںےناہکہکمہاچروس():66آد یےھت،رمعف
ےناجربریضاہللہنعےساسیکاتمتعبںیمرفاتییکےہ،افرنیصحفرمعفنبرمہ،وباہطساسمل،اجربدنپرہوس()7;66یکدعتاد
رفاتییکےہ،افردیعسنببیسمےناجربےساسیکاتمتعبںیمرفاتییکےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،اشمع،اسملنبایبادعجل،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضےکافکرہوہےنےکقلعتموجااحدثیںیہ،اؿاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکوج...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضےکافکرہوہےنےکقلعتموجااحدثیںیہ،اؿاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکوجصخشرباح رکےاگ،اساکدبہلدایاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 600

راوی  :ابواٟامی ،٪ح ٥ٜب٧ ٩آٍ ،طٌیب ،زہزی ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،حرضت ًائظہ

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َز ِو َد
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
َّ
َف اہللُ
يب ٕة ُت ٔؼ ُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔٔ ٣ُ ٩ِ ٣ؼ َ
یب ا ِِ ٤ُ ٟشَِٔ ٥َ ٔ ٠ل ََ َّ ٛ

ب ٔ َضا ًَ ُِ ٨ط َحًَّی َّ
اٟظ ِو َٔ ٛة يُظَ ا َُ ٛضا

اوباامیلؿ ،مکح نب انعف ،بیعش ،زرہی ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعہشئ زفہج یبن یلص اہللہیلعفملسیتہک ںیہہک آپ یلص اہللہیلعفملس
ےنایبؿایکہکوکح تبیصمیھباملسمؿوکںیہنیتچنہپ،رگماہللاعت یاسےکدبےلںیماسےکانگوہںوکاٹمداتیےہ،اہیںکتہک
اکاٹنیھبوجاسےکمسجںیمےھبچ۔
رافی  :اوباامیلؿ،مکحنبانعف،بیعش،زرہی،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضےکافکرہوہےنےکقلعتموجااحدثیںیہ،اؿاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکوجصخشرباح رکےاگ،اساکدبہلدایاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 601

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤سً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩زو ،زہي ٍب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩ح٠ح٠ہً ،لاء ب ٩يشار ،حرضت
ابوسٌیس خسری رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا ُزصَيِ ٍُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ح َِ ٠ح ََ ٠ة ًَ ِ٩
یب ا ِِ ٤ُ ٟش٩ِ ٣ٔ ٥َ ٔ ٠
ًَ َلا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َو ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ي ُٔؼ ُ
َّ َّ
َّ
َف اہللُ ب ٔ َضا َٔ ٩ِ ٣خ َلا َیا ُظ
َن َؼبٕ َو ََل َو َػبٕ َو ََل َص ٕ َٓ ٥و ََل ُحزِ َٕ ٪و ََل أَذّی َو ََل ُ ٕ ََٓ ٥حًی اٟظ ِو َٔ ٛة يُظَ ا َُ ٛضا َِٔل ََ َّ ٛ

دبع اہلل نب دمحم ،دبعاکلمل نب رمعف ،زریہنب دمحم ،دمحم نب رمعف نب خلجلہ ،اطعء نب اسیر ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایبؿ ایک ہک املسمؿ وک وکح  رجن فمغ ںیہن فتبیصم ںیہن یتچنہپ اہیںکت ہک ارگ وکح  اکاٹن اتھبچ ےہ وت اہلل
اعت یاسےکذرہعیاسےکانگوہںوکاٹمداتیےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دبعاکلملنبرمعف،زریہنبدمحم،دمحمنبرمعفنبخلجلہ،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضےکافکرہوہےنےکقلعتموجااحدثیںیہ،اؿاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکوجصخشرباح رکےاگ،اساکدبہلدایاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 602

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،سٔیا ،٪سٌسً ،بساہلل بٌٛ ٩بٌٛ ،ب رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪س ٌِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
و٪
 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ٔ ٣کَا َِ ٟدا َٔ ٣ة ٔ ٩ِ ٣اٟزَّ ِر َٔ ُت َٔ ِّیئ َُضا اِّ ٟزیحُ َ٣زَّ ّة َو َت ٌِ ٔسَ ُٟضا ََّ ٣ز ّة َو ََ ٣ث ُ
ََ ٣ث ُ
 ١ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ٔٔ ٙکَاَلِ َ ِر َزة ٔ َلَ َتزَا َُ ٢حًَّی یََ ُٜ
َکیَّا ُئ َح َّسثَىٔی َس ٌِ ْس َح َّسثَ َ٨ا ابِ ٌُِ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ٌَِ ٛبٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اِ٧حٔ ٌَا ُٓ َضا ََّ ٣ز ّة َواح َٔس ّة َو َٗا ََ ٢ز َ ٔ

دسمد ،ییحی  ،ایفسؿ ،دعس ،دبعاہلل نب بعک ،بعک ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اپک یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ومنم یک
اثمؽ ا یتی ےک وپدفں یک رطح ےہ ہک وہا یھبک اس وک ادرھ ادرھ اکھج دیتی ےہ افر یھبک اس وک دیساھ رکدیتی ےہ ،افر انمقف یک اثمؽ
ونصرب درتخیکرطح ےہہک فہ ہشیمہدیساھ اقمئ فدامئ راتہ ےہ اہیںکتہک اکی یہ دہعف اڑھکاجات ےہ افر زرکای اک ایبؿ ےہہک ھجم
ےسدعسےنوباہطسانببعک،بعک،یبنیلصاہللہیلعےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،دعس،دبعاہللنببعک،بعکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضےکافکرہوہےنےکقلعتموجااحدثیںیہ،اؿاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکوجصخشرباح رکےاگ،اساکدبہلدایاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 603

راوی  :ابزاہی ٥ب٨٣ ٩ذر٣ ،ح٤س ب٠ٓ ٩یح٠ٓ ،یح ،ہَل ٢بً ٩لی جوبىی ًا٣ز بٟ ٩وی ً ،لاء ب ٩يشار ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُِ ٠ُٓ ٩ی ٕح َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ًَا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ُٟ ٩ؤ ٓ ٕ
ی ًَ ِ٩
 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٤َ َٛ ٩ٔ ٣ث ٔ ١ا َِ ٟدا َٔ ٣ة
ًَ َلا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ث ُ
ئ َوا َِٟٔا ٔجزُ کَاَلِ َ ِر َزة ٔ َػ َّ٤ا َئ َُ ٌِ ٣ت ٔس َّ ٟة َحًَّی َي ِ٘ ٔؼ ََ ٤ضا
ٔ ٩ِ ٣اٟزَّ ِر َٔ َٔ ٩ِ ٣ح ِی ُث أَ َت ِت َضا اِّ ٟزیحُ ََٔٛأ َ ِت َضا َٓإٔذَا ا ًِ َت َسَِ ٟت َت ََّٔ ٜأ ُبٔا َِ ٟب ََل ٔ
اہللُ ِٔذَا َطا َئ
فلت فلت
اربامیہنبذنمر،دمحمنب ، ،الہؽنبیلعوجینباعرمنبولیےکاکیرفدںیہ،اطعءنباسیر،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفام ایہکاملسمونںیکاثمؽا یتیےکوپدفںیکیسےہہکسجرطػوہاآیتےہاسوکاکھجدیتیےہ
افر بج وہا رک اجیت ےہ وت دیساھ وہاجات ےہ ،ایس رطح البفں ےس اتچب ےہ افر دباکرونصرب ےک درتخ یک رطح ےہ ،وج دیساھ افر
تخساقمئراتہےہ،اہیںکتہکبجاہللاعت یاسوکاچاتہےہ،اڑیھکداتیےہ۔

فلت فلت
رافی  :اربامیہنبذنمر،دمحمنب ، ،الہؽنبیلعوجینباعرمنبولی،اطعءنباسیر،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضےکافکرہوہےنےکقلعتموجااحدثیںیہ،اؿاکایبؿ افراہللاعت یاکوقؽہکوجصخشرباح رکےاگ،اساکدبہلدایاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 604

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ػٌؼٌہ ،سٌیس ب ٩يشار ،ابواٟحباب ،حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ک ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َػ ٌِ َؼ ٌَ َة أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اب َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠یُز ٔ ِز اہللُ بٔطٔ َخي ِ ّ ٍا
َسٌ َ
ٔیس بِ ََ ٩ي َشا ٕر أَبَا ا ُِ ٟح َب ٔ
ي ُٔؼ ِب ُٔ ٨ِ ٣ط
دبعاہللنبوی ف،امکل،دمحمنبدبعاہللنبدبعارلنمحنبایبصغصعہ،دیعسنباسیر،اوباابحلب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہک
ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاہللاعت یسجےکاسھتالھبح اکارادہرکاتےہ،اسوکتبیصمںیمالتبمرکداتیےہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،دمحمنبدبعاہللنبدبعارلنمحنبایبصغصعہ،دیعسنباسیر،اوباابحلب،رضحتاوبرہریہریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضیکدشتاکایبؿ...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ

رمضیکدشتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 605

راوی ٗ :بیؼہ ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ح ،برش ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل  ،طٌبہ ،اً٤ع ،ابووائَّ٣ ،١سو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل
ً٨ہا

رش بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
یؼ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح َح َّسثَىٔی بٔ ِ ُ
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا َرأَیِ ُت أَ َح ّسا أَ َط َّس ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟو َج ٍُ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
أَبٔی َوائ ٔ ُٕ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١

َو َس َّ٥َ ٠

ہصیبق،ایفسؿ،اشمع،ح،رشبنبدمحم،دبعاہلل،ہبعش،اشمع،اوبفالئ،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکںیمےنیسک
آد یوکآپیلصاہللہیلعفملسےسزایدہدردںیمالتبمںیہنداھکی۔
رافی  :ہصیبق،ایفسؿ،اشمع،ح،رشبنبدمحم،دبعاہلل،ہبعش،اشمع،اوبفالئ،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضیکدشتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 606

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابزاہی ٥تییم ،حارث ب ٩سویسً ،بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

یم ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی
ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٔیسا ُُِٗ ٠ت ِ ٔ َّ٪
ک َو ًِکّا َطس ّ
ک َو ًِکّا َطس ّ
ک َُ ٟتو ًَ ُ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ َوص َُو یُو ًَ ُ
ٔیسا َو ُُِٗ ٠ت ِ َٔ َّ ٧

ات َو َر َُّ ٚ
ک أَ ِج َزیِ َٔٗ ٩ا َ ٢أَ َج ِ٣َ ١ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ي ُٔؼيبُ ُط أَذّی ِ ٔ ََّل َح َّ
اٟظ َحز ٔ
ذَا َک بٔأ َ ََّ َٟ ٪
ات اہللُ ًَ ُِ ٨ط َخ َلایَا ُظ َ٤َ ٛا َت َح ُّ
دمحمنب وی ف،ایفسؿ،اشمع ،اربامیہیمیت،احرث نبوسدی ،دبعاہللریضاہلل ہنع ےتہکںیہہک ںیمیبن یلصاہلل ہیلعفملسیکدختم
ںیم احرضوہا،اسفتقآپتہبزیت اخبرںیم ےھت ،ںیم ےنرعضایکآپ وکتہبزیت اخبرےہ،رھپںیم ےن رعض ایکاشدیاسیک
فہجےسآپیلصاہللہیلعفملسوکدفرہاارجےلماگ،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہں،یسکاملسمؿوکوکح فیلکتںیہنیتچنہپرگمہی
ہکاہللاعت یاسیکفہجےساسےکانگوہںوکویںاھجڑداتیےہےسیجدرتخےسےتپڑھجاجےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،اشمع،اربامیہیمیت،احرثنبوسدی،دبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولوگںںیماایبنءرپتہبزایدہیتخسوہیترھپدرہجفاردفرسےولوگںرپ...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
ولوگںںیماایبنءرپتہبزایدہیتخسوہیترھپدرہجفاردفرسےولوگںرپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 607

راوی ً :بسا ،٪ابوح٤زہ ،اً٤ع ،ابزاہی ٥تییم ،حارث ب ٩سویسً ،بس اہلل

یم ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ

ک َ٤َ ٛا
ک َو ًِکّا َطس ّ
ٔیسا َٗا َ ٢أَ َج ِِ ١نِّٔی أُو ًَ ُ
ک َٟتُو ًَ ُ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو یُو ًَ ُ
ک َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِٔ َّ ٧

ک َ٣ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ي ُٔؼيبُ ُط أَذّی َط ِو َْ ٛة ٓ ََ٤ا ٓ َِو َٗ َضا ِ ٔ ََّل
یُو ًَ ُ
ک ََ ٛذَ ٔ ٟ
َک أَ ِج َزیِ َٔٗ ٩ا َ ٢أَ َج ِ ١ذََ ٔ ٟ
ک أَ ََّ ٟ ٪
ک َر ُج ََل ُِٔ ٠ُٗ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪ت ذََ ٔ ٟ
َََّ ٛف اہللُ ب ٔ َضا َس ِّی َئاتٔطٔ َ٤ٛا َت ُح ُّم َّ
اٟظ َح َزةُ َو َر َٗ َضا
َ
َ
دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمع،اربامیہیمیت،احرثنبوسدی،دبعاہللےتہکںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہا
اس ف تق آپ زیت اخبر ںیم التبم ےھت ،ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! آپ وک زیت اخبر ےہ  ،آپ ےن رفامای اہں ،ےھجم مت ںیم ےس دف

آدویمں ےکربارباخبرےہ  ،ںیم ےنرعض ایکہکہیاس ببسےسہکآپ وکارجدفرہاےلم اگ،آپ ےنرفامایہکیہیابتےہ ،سج
املسمؿ وک اکاٹن ےنھبچ یک ای اس ےس زایدہ وکح  فیلکت یتچنہپ ےہ وت اہلل اعت ی اس ےک ذرہعیاس ےک انگوہں وک اس رطح دفر رک داتی ےہ
سجرطحدروتخںےسےتپ۔
رافی  :دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمع،اربامیہیمیت،احرثنبوسدی،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضییکایعدتےکفابجوہےناکایبؿ...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضییکایعدتےکفابجوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 608

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،ابوًوا٧ہ٨٣ ،ؼور ،ابووائ ،١ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل ً٨ہ

وسی اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َُ ٣

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَكٌِ ُٔ٤وا ا َِ ٟحائ ٔ ٍَ َوًُو ُزوا ا ِ٤َ ٟز ٔ َیف َو ُٓ ُّٜوا ا ٌَِ ٟان ٔ َی

ہبیتق نب دیعس ،اوبوعاہن ،وصنمر ،اوبفالئ ،اوبومیس ارعشی ریض اہللہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہللہیلع فملس ےن رفامای ہک وھبوکںوک
اھکانالھکؤرمضییکایعدترکفافردیقویںوکڑھچاؤ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،وصنمر،اوبفالئ،اوبومیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امیبرویںاکایبؿ

رمضییکایعدتےکفابجوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 609

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،اطٌث ب ٩س٠یٌ٣ ،٥اویہ ب ٩سویس بُ٣ ٩قا ،٪بزاء بً ٩ازب رضی اہلل ً٨ہ

ئ
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَ ِط ٌَ ُث بِ ُُ ٩سَِ ٠ی َٕٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ٌَُ ٣او ٔ َی َة بِ َُ ٩س َویِسٔ بِ ُِّٔ َ ٣ُ ٩ق ٕ ٩ِ ًَ ٪ا ِٟب َ َ ٍا ٔ
بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض٤ا َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َش ِب ٍٕ َوَ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩س ِب ٍٕ َ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩خا َت َّٔ ٥
اٟذ َص ٔب
َ
َحیز ٔ َو ِّ
اٟس َیبا ٔد َو ِاْل ٔ ِس َتب ِ َ ٍ َٔ ٚو ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟسِّ ِّی َوا ِٔ٤ٟیث َ َ ٍة ٔ َوأَ ََ ٣زَ٧ا أَ َِ٧ ٪ت ِ َب ٍَ ا َِ ٟح َ٨ائٔزَ َو َن ٌُو َز ا ِ٤َ ٟز ٔ َیف َونُ ِٔش َٔی َّ
اٟش ََل َ٦
َوِ ُٟب ٔص ا ِٔ َ ٟ

صفح نب رمع ،ہبعش ،اثعش نب میلس ،اعمفہی نب وسدی نب رقماؿ ،رباء نب اعزب ریض اہللہنع ےتہک ںیہ مہ ولوگں وک آپ یلص اہلل
ہیلعفملس ےن است ابوتں اک مکح دای افر است زیچفں ےس عنم رفامای ،وسےن یک اوگنیھٹ ،رمشی ،دةیج ،قسی افر مزہ ےک ےننہپ ےس ،افر
انجزفںےکےھچیپاجےن،رمضییکایعدترکےن،السؾوکراجئرکےناکمکحدای۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اثعشنبمیلس،اعمفہینبوسدینبرقماؿ،رباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےبوہشآد ییکایعدتاکایبؿ...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
ےبوہشآد ییکایعدتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 610

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،سٔیا ،٪ابٜ٨٣ ٩سر ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و ُ٣َ ٢ز ٔ ِؿ ُت

َ
َّ
َّ
ُ
َ
ِیم ًَل َ َّی َٓ َت َو َّؿأ َ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ََ ٣ز ّؿا َٓأ َتانٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ٌُوزُنٔی َوأبُو بَ ُِکٕ َوص َُ٤ا َ٣ا ٔط َیا ََٔ ٓ ٪و َج َسان ٔی أُ ٔ َ
ٕ أَ ِػ َ ٍُ ٨فٔی َ٣الٔی
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ػ َّب َو ُؿوئ َ ُط ًَل َ َّی َٓأ َ َٓ ِ٘ ُت َٓإٔذَا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
ٕ أَ ِٗ ٔضی فٔی َ٣الٔی َٓ َ ٥ِ ٠یُح ٔ ِبىٔی بٔظَ ِی ٕئ َحًَّی َ٧زََِ ٟت آیَ ُة ا ِٔ٤ٟي َ ٍا ٔ
ث
َِ ٛی َ
دبعاہللنبدمحم،ایفسؿ،انبدکنمر،اجربنبدبعاہللریضاہللہنعےتہکںیہہکںیماکیدہعفامیبروہاوتریمےاپسروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسافررضحتاوبرکبایعدتےکےئلرشتفیالےئ،دفونںدیپؽےھت،دفونںےنےھجموہیبیشیکاحتلںیماپایوتیبنیلصاہلل
ہیلع فملس ےن فوض ایک رھپ فوض اک ناچ وہا اپین ھجم رپ ڑھچک دای ،سج ےس ےھجم وہش آایگ ،ںیم ےن داھکی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس
(رشتفیرفام)ںیہ،ںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!ںیما ےنامؽوکایکرکفں،وتآپیلصاہللہیلعفملسےنریمیابتاکوجابںیہن
دایاہیںکتہکریماثیکآتیانزؽوہح ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،ایفسؿ،انبدکنمر،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسیکتلیضفاکایبؿےسجرمیگآیتوہ(افرفہاسرپاصربفاشرکوہ)...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
اسیکتلیضفاکایبؿےسجرمیگآیتوہ(افرفہاسرپاصربفاشرکوہ)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 611

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ٤ً ،زا ٪ب ٩ابی بُکً ،لاء ب ٩ابی رباح

ٔیک ا َِ ٣زأَ ّة
ا ٪أَبٔی بَ ُِکٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩أَبٔی َربَا ٕح َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ل ٔی ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض أَ ََل أُر َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ُُِٗ ٠ت بَل َی َٗا ََ ٢ص ٔذظ ٔ ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َّ
ٕ
ِص َُ َوِنِّٔی أَ َت ََّ ٜظ ُ
اٟش ِو َزا ُئ أَ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ِنِّٔی أ ُ ِ َ
َٓا ِز َُ اہللَ لٔی َٗا َٔ ٪ِ ٔ ِ ٢طئِتٔ َػب َ ِ ٍ ٔ
ٕ َٓا ِز َُ
ت َؤَ ٟک ا َِ ٟح َُّ ٨ة َوِ ٔ ِٔ ٪طئِتٔ َز ًَ ِو ُت اہللَ أَ ِ ٪ي ٌَُآ َٔی ٔک َٓ َ٘اَِ ٟت أَ ِػبٔ ٍُ َٓ َ٘اَِ ٟت ِنِّٔی أَ َتَّ َٜظ ُ

ٕ ٓ ََس ًَا ََ ٟضا
اہللَ لٔی أَ ََِ ٪ل أَ َت ََّ ٜظ َ
دسمد ،ییحی  ،رمعاؿ نب ایب رکب ،اطعء نب ایب رابح ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ںیہمت اکی یتنج
وعرتہندالھکؤں،ںیمےناہکویکںںیہن،اںوہںےناہکہکہیاک یوعرتیبنیلصاہللہیلع فملسیکدختمںیماحرضوہح افررعض
ایک ہک ےھجم رمیگ آیت ےہ افر اس ںیم ریما خرت لھک اجات ےہ ،اس ےئل آپ ریمے قح ںیم داع رکدںی ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامایےھجت ربص رکان اچےئہ ،ریتے ےئل تنج ےہ افر ارگ وت اچیتہ ےہ وت ریتے ےئل داعرک داتی وہںہک وت دنترتس وہاجےئ ،اس ےن
رعضایکہکںیمربصرکفںیگ،رھپاہکاسںیمریماخرتلھکاجاتےہ،اسےئلآپداعرکںیہکخرتہنےنلھکاپےئ،آپےناسےک
قحداعرفامح ۔
رافی  :دسمد،ییحی،رمعاؿنبایبرکب،اطعءنبایبرابح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
اسیکتلیضفاکایبؿےسجرمیگآیتوہ(افرفہاسرپاصربفاشرکوہ)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 612

راوی ٣ :ح٤س٣ ،د٠س ،اب ٩جزیخً ،لاء

َ َ ُ
َ
َ
َ
ک ا َِ ٣زأَ ّة كَؤی َّ ٠ة َس ِو َزا َئ ًَل َی ٔست ِ ٍ ٔا ِلَ ٌِ َٜبةٔ
َُف ت ٔ َِ ٠
َح َّسث َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س أ ِخب َ َ ٍَ ٧ا َِ ٣دَْ ٠س ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ َلائْ أَّ٧طُ َرأی أ َّ٦ز َ َ
دمحم،دلخم،انبرججی،اطعءاکایبؿےہہکںیمےناؾزرفوکہبعکےکرپدفںےکاپسداھکیوج رلی(دق)افرایسہ(رگن)یھت۔
رافی  :دمحم،دلخم،انبرججی،اطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشیکتلیضفاکایبؿ،سجیکئانیح اجیترےہ...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
اسصخشیکتلیضفاکایبؿ،سجیکئانیح اجیترےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 613

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕٟ ،یث ،اب ٩اٟہاز٤ً ،زو ٣ل٠ب ٛے آزاز َکزہ َُل ،٦ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َِ ٣ول َی ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ َٗا َِٔ ٢ذَا ابِ َتَِ ٠ی ُت ًَ ِبسٔی ب ٔ َحبٔيبَت َِیطٔ ٓ ََؼب َ َ ٍ ًَ َّو ِؿ ُت ُط ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا

ا َِ ٟح ََّ ٨ة یُزٔی ُس ًَ ِي َِ ٨یطٔ َتا َب ٌَ ُط أَ ِط ٌَ ُث بِ َُ ٩جابٔز ٕ َوأَبُو ه ََٔل ٔ ٢بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دبع اہلل نب وی ف ،ثیل ،انب ااہلد ،رمعف بلطم ےکآزاد رکدہ الغؾ ،اسن نب امکل ریض اہللہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل
ہیلعفملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعت ی رفامات ےہہک بج ںیم ا ےندنبے وکاسیک دف وبحمب زیچفں ینع دف آوھکنں یکفہج ےس
آزامشئںیمالتبمرکاتوہںافرفہربصرکاتےہوتںیماسےکوعضاسوکتنجاطعرکاتوہں۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،ثیل،انبااہلد،رمعفبلطمےکآزادرکدہالغؾ،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںاکرمدفںیکایعدترکےناکایبؿافراؾدرداءریضاہللاہنعےناکیااصنریرمد...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
وعروتںاکرمدفںیکایعدترکےناکایبؿافراؾدرداءریضاہللاہنعےناکیااصنریرمدیکایعدتیکوجدجسمںیمرےتہےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 614

راوی ٗ :تيبہ٣ ،اٟک ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا َٗس ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ٕ
ٕ َتحٔ ُس َک َویَا ب ٔ ََل ُِ َٛ ٢ی َ
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ُوً َٔک أَبُو بَ ُِکٕ َوب ٔ ََل َْ ٢رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗاَِ ٟت ٓ ََس َخُِ ٠ت ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا ُُِٗ ٠ت َیا أَبَتٔ َِ ٛی َ
ا ٪ب ٔ ََل ْ٢
َا ٔک َن ٌِٔ٠طٔ َوک َ َ
َتحٔ ُس َک َٗاَِ ٟت َوک َ َ
ا ٪أَبُو بَ ُِکٕ ِٔذَا أَ َخ َذ ِت ُط ا ُِ ٟح َّیم َي ُ٘و ُ ٢ک ُ ُّ ١ا ِ٣ز ٔ ٕئ َُ ٣ؼب َّْح فٔی أَصِٔ٠طٔ َوا ِِ ٤َ ٟو ُت أَ ِزنَی َٔ ٔ ٩ِ ٣

َ ١و َص ِ ١أَرٔ َز ِ ٪یَ ِو ّ٣ا َٔ ٣یا َظ َٔ ٣ح َّٕ ٨ة َو َص ِ١
ِِ َو َجٔ٠ی ُ
ِٔذَا أَ ِِٗ ٌََ ٠ت ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘و ُ ٢أَ ََل َِ ٟی َت ٔط ٌِزٔی َص ِ ١أَبٔیت َ َّن َِ ٟی َّ ٠ة ب ٔ َواز ٕ َو َح ِولٔی ِٔذ ٔ ْ
َٗ ١اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓحٔئ ُِت ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ ِ ٍتُ ُط َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض ََّ ٥حب ِِّب ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا
َت ِب ُس َو ِ ٪لٔی َطا َْ ٣ة َوكَٔٔی ُ
ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َُ ٛح ِّب َ٨ا ََ َّٜ ٣ة أَ ِو أَ َط َّس َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥و َػ ِّح ِح َضا َوبَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی ُِّ ٣سصَا َو َػاً َٔضا َوا ِن ُ٘ ِ ١حُ َّ٤ا َصا َٓا ِج ٌََِ ٠ضا بٔا ُِ ٟح ِح َٔةٔ

ہبیتق ،امکل،اشہؾ نبرعفہ ،رضحتاعہشئریضاہلل اہنعرفامیتںیہہکبج یبنیلصاہللہیلع فملسودہنی ںیمرشتفی الےئوترضحت
اوبرکبافررضحتالبؽریضاہلل امہنوکتہبزیتاخبراھت،رضحتاعہشئریضاہللاہنعاکایبؿےہہکںیمدفونںےکاپسیئگافروپاھچ
اے فادل زبروگار! آپ اک ایک احؽ ےہ ،افر اے البؽ! آپ اک ایک احؽ ےہ؟ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع وک اخبر آات وت ےتہک ہک رہ
صخشا ےنرھگفاولںںیمحبصرکاتےہافرومتاسیکوجویتںےکےمستےسیھبزایدہرقبیےہافرالبؽاکبجاخبرارتاتوتےتہکہک
اکش ںیم رات اےسی لگنج ںیم رات ذگارات ہک ریمے ارد رگد اذرخ افر لیلج (اکی مسق یک اس) وہیت ،افر ںیم مح ٹنہ ےک ہمشچ رپ
ارتاتافرایکںیم!اشہمافرلیفط(ومشچںےکانؾ)وکدھکیوکسںاگ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعاکایبؿےہہکرھپںیمروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملسیکدختم ںیم احرضوہح ،ںیم ےنآپ یلص اہللہیلعفملسےسایبؿ ایک وتآپ ےنرفامایاےریمےاہلل! ںیمہودہنی
یک تبحم اطع رک ،سج رطح ںیمہ ےس تبحم یھت ای اس ےس زایدہ تبحم اطع رک ،اے ریمے اہلل! اس یک آب ف وہا دنترتس
رکدےافرامہرےےئلاہیںےکودافراصعںیمربتکاطعرکافراہیںاکاخبرلقتنمرکےکجٹحفہںیماچنہپدے۔
رافی  :ہبیتق،امکل،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچبںیکایعدتاکایبؿ...

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
وچبںیکایعدتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 615

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢طٌبہً ،اػ ،٥ابوًث٤ا ،٪اسا٣ہ ب ٩زیس رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ٔ
اػ َْٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ًُ ِث ََ ٤

أَ َّ ٪ابِ َّ ٨ة ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َسَِ ٠ت َِِٔ ٟیطٔ َوص َُو َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َس ٌِ ْس َوأُب َ ٌّی ِ َ ٧ح ٔش ُب أَ َّ ٪ابِ ًَٔ٨ی َٗ ِس
رض ِت َٓا ِط َض ِسَ٧ا َٓأ َ ِر َس ََِ ِٟٔ ١ی َضا َّ
اٟش ََل ََ ٦و َي ُ٘و ُِ ٪َّ ٔ ِ ٢هَّلِل َ٣ا أَ َخ َذ َو َ٣ا أَ ًِ َلی َوک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ ً ٔ َِ ٨س ُظ َُ ٣ش ًّیم َٓ َِ ٠ت ِح َت ٔش ِب َو َِ ٟت ِؼبٔ ٍِ
حُ ٔ َ
َ
َّ
َّ
َفٓ ٔ ٍَ اٟؼَّ ٔي ُّی فٔی َح ِحز ٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َنٔ ُِش ُط
َٓأ ِر َسَِ ٠ت ُت ِ٘ ٔش َُِ ٠ًَ ٥یطٔ َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وٗ ُِ٨َ ٤ا َ ُ
َاؿ ِت ًَ ِي َ٨ا أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََٟ ٢طُ َس ٌِ ْس َ٣ا َص َذا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ص ٔذظ ٔ َر ِح َْ ٤ة َو َؿ ٌَ َضا اہللُ فٔی
ُج ِّئ ُث َٓٔ َ
َّ
اٟز َح َ٤ا َئ
ُٗٔ ُ٠
وب ََ ٩ِ ٣طا َئ َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔظ ٔ َو ََل یَزِ َح ُ ٥اہللُ َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔظ َِٔٔل ُّ

اجحجنباہنمؽ،ہبعش،اعمص،اوبنامثؿ،ااسہمنبزدی،ریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکاکیاصازبادیےن
آپیکدختمںیمہیاغیپؾاجیھب(افردعسافرایبآپیلصاہللہیلعفملسےکاسھتےھت)ہکریمییٹیبیکومترقبیےہ،اسےئل
امہرے اپس رشتفی الےیئ ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن السؾ اجیھب افر رفامای ہک اہلل یک رمیض وج اچےہ ےل ےل افر وج اچےہ
دےدے،اسےئلربصرکاناچےئہافروثاباکادیمفاررانہاچےئہ،رھپیبنیلصاہللہیلعفملسےکاپسمسقدےتیوہےئاکیآد یوک
اجیھبوتآپیلصاہللہیلعفملسڑھکےوہےئافرمہیھب ڑھکےوہےئ،یبنیلصاہللہیلعفملسےناسےچبوکاینپوگدںیمایلافراسیک
اسسناڑھکریہیھت،یبنیلصاہللہیلعفملسیکدفونںآوھکنںںیمآوسنآےئگ،آپیلصاہللہیلعفملسےسدعسےنرعضایکایروسؽ
اہلل!ہیایکےہ؟آپےنرفامایہیرتمحےہ،اہللاعت یسجدنبےےکدؽںیماچاتہےہڈاؽداتیےہافراہللاعت یا ےنرہمابؿدنبفں
رپیہرمحرکاتےہ۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،ہبعش،اعمص،اوبنامثؿ،ااسہمنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارعابیکایعدترکےناکایبؿ...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
ارعابیکایعدترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 616

راوی ٌ٣ :لی ب ٩اسسً ،بساٌٟزیزب٣ ٩دتار ،خاٟسًُ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ٪
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ٣ُ ٩د َتارٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِٔ ِ ً ٩
َّ
َّ
َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا َز َخ ًََ ١ل َی َ٣ز ٔ ٕ
یف
رعاب ٔ ٕٓی َي ٌُوزُ ُظ َٗا ََ ٢وک َ َ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ز َخ ًََ ١ل َی أ ِ َ
َي ٌُوزُ ُظ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ ََل بَأ ِ َض كَ ُض ْور ِ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َٗا ََِ ٠ُٗ ٢ت كَ ُض ْور َ َّلِک بَ ِ ١ه ٔ َی حُ َّیم َت ُٔو ُر أَ ِو َت ُثو ُر ًَل َی َط ِی ٕذ َٛبٔي ٍ ٕتُزٔیزُ ُظ ا ُِ٘ ٟبُ َور

َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّّ ٔ ِ ٥ِ ٌَ ٨َ َٓ ٥َ ٠ذا

معلینبادس،دبعازعلسینب اتخمر،اخدل،رکعہم،انبابعس ریضاہللہنعےتہک ںیہہک یبن یلصاہللہیلع فملساکیارعایب ےکاپساس
یکایعدتےکےئلرشتفیےلےئگ،افریبنیلصاہللہیلعفملسبجیسکرمضییکایعدتوکرشتفیےلاجےتوترفامےتوکح  جج
ںیہن ،ارگ اہلل ےن اچاہ وت مت انگوہں ےس اپک وہ اجؤ ،اس ارعایب ےن اہک ہک مت ےتہک وہ ہک ہی انگوہں ےس اپک رکدے اگ ،رہسگ ںیہن
ہکلب ہی اخبروت اکی ڈبےھ رپ ہلمحآفر وہا ےہ افر اس وک ربقفں یک زایرت رکاےئ اگ ،یبن یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفامای یہی یہس (ااسی یہ
وہاگ)
رافی  :معلینبادس،دبعازعلسینباتخمر،اخدل،رکعہم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمکیکایعدترکےناکایبؿ...

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رشمکیکایعدترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 617

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ب ٩زیس ،ثابت ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ی ِد ُس ُ ٦أ ٨َّ ٟي َّی
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َََُّ ُ ٪ل ّ٣ا َ ٔ ٟی ُضو َز ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ََ ٓ ٥َ ٠ز ٔ َق َٓأ َ َتا ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌُوزُ ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِسَٓ ٥ِ ٔ ٠أ َ ِسَ ٥ََ ٠و َٗا ََ ٢سٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب
رض أَبُو كَأٟبٕ َجائَطُ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َ٤َّ ٟا حُ ٔ َ
امیلسؿ نب جب،امحد نبزدی ،اثتب،اسنریضاہللہنع ےتہکہکاکیوہیدیالغؾ یبن یلصاہللہیلعفملس یکدختمرکات اھت،فہامیبر
وہا وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس یک ایعدت ےک ےئل رشتفی الےئ افر رفامای ہک املسمؿ وہاج وت فہ املسمؿ وہایگ ،افر دیعس نب بیسم
ےن ا ےن فادل ےس لقن ایک ےہ ہک سج فتق اوباط بل یک فافت اک فتق رقبی آای وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک اپس رشتفی
الےئ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،امحدنبزدی،اثتب،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکح صخشیسکرمضییکایعدتوکاجےئافرامنزاکفتقآاجےئوتفںیہامجتعےسمن...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
ارگوکح صخشیسکرمضییکایعدتوکاجےئافرامنزاکفتقآاجےئوتفںیہامجتعےسامنزڑپھےنیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 618

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی  ،ہظا ،٦واٟس ہظا ،٦حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَٗ ٦ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ
وَ ٔ ٗ ٪یا ّ٣ا َٓأ َ َط َار َِِٔ ٟیض ٔ ِ ٥ا ِجُ ٔ ٠شوا َٓ َ٤َّ ٠ا
اض َي ٌُو ُزوُ َ ٧ط فٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ ٓ ََؼلَّی بٔض ٔ َِ ٥جاّ ٔ ٟشا َٓ َح ٌَُ٠وا ي َُؼ َُّ ٠
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََِ ٠ًَ ١یطٔ ْ َ ٧
وسا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ
َار ٌَُ ٛوا َؤِذَا َر َٓ ٍَ ٓ ِ
َفَْ َٗا َِ ٪َّ ٔ ِ ٢اْل ٔ ََ ٣اُ َٟ ٦ی ِؤ َت ُّ ٥بٔطٔ َٓإٔذَا َر َِ ٓ ٍَ ٛ
َار َٓ ٌُوا َوِ ٔ َِ ٪ػلَّی َجاّ ٔ ٟشا ٓ ََؼ ُّ٠وا ُج ُّ ٠
ََ

َٗا َ ٢ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َص َذا ا َِ ٟحس ُ
اض َخ ُِ َٔ ٠ط ٗ ٔ َی ْا٦
آِ َ٣ا َػلَّی َػلَّی َٗاً ّٔسا َواُ ٨َّ ٟ
ٔیث َُ ٨ِ ٣شو ْر َٔلَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٥َ ٠

دمحمنب ینثم،ییحی،اشہؾ،فادل اشہؾ،رضحتاعہشئریضاہلل اہنعیتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسیک امیبریںیمھچکولگایعدت ےک
ےئل آےئ ،آپ یلص اہللہیلع فملس ےن اؿ ولوگں وک ھٹیب رک امنز ڑپاھح  ،نکیلولگ ڑھکے وہرک امنز ڑپےنھ ےگل ،آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےناؿولوگ ںوکیھبےنھٹیباکااشرہایک،بجامنزےسافرغوہےئوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاامؾاسےئلےہہکاس
یکادتقاء یک اجےئ ،بجفہروکعرکےوتمت یھبروکع رکفافربج فہرسااھٹےئوت مت یھب رسااھٹؤ افرارگفہھٹیبرک امنزڑپےھ وت مت
یھب ھٹیبرک امنز ڑپ وھ ،اوبدبع اہلل(اخبری) ےتہک ںیہہک دیمحی اک وقؽ ےہہک ہیدحثیوسنمخ ےہ،اس ےئلہک یبن یلص اہللہیلعفملس
ےنآرخیامنزوجڑپیھےہفہھٹیبرکڑپیھےہافرولگآپیلصاہللہیلعفملسےکےھچیپڑھکےےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،اشہؾ،فادلاشہؾ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضیرپاہھترےنھکاکایبؿ۔...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضیرپاہھترےنھکاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 619

راوی ٣ :کی ب ٩ابزاہی ،٥جٌیسً ،ائظہ ب٨ت سٌس ٛہتے ٛہ ًائظہ ب٨ت سٌس

ٔیسا َٓ َحائَىٔی
َح َّسثَ َ٨ا ا ِ٤َ ٟک ُِّّی بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ا ُِ ٟح ٌَ ِی ُس ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ب ٔ ِ٨تٔ َس ٌِ ٕس أَ َّ ٪أَبَا َصا َٗا ََ ٢تظَ َِّ ٜی ُت ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َطّ ِٜوا َطس ّ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌُو ُزنٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ ِنِّٔی أَ ِتزُ ُک َّ ٣اَل َوِنِّٔی  ٥َِ ٟأَ ِتزُ ِک ِ ٔ ََّل ابِ َّ ٨ة َواح َٔس ّة َٓأُوصٔی ب ٔ ُثُ٠ثَ ِی َ٣الٔی
ُ
ٕ َٗا ََ ٢لَ ُُِٗ ٠ت َٓأ ُوصٔی بٔاُّ ٟثُ٠ثٔ َوأَ ِتزُ ُک ََ ٟضا اُّ ٟثَ ُ٠ثي ِ ٔن َٗا َ٢
َوأَ ِتزُ ُک اُّ ٟثَ ُ٠ث َٓ َ٘ا َََ ٢ل ُُِٗ ٠ت َٓأوصٔی بٔاِ ٨ِّ ٟؼ ٕٔ َوأَ ِتزُ ُک اِ ٨ِّ ٟؼ َ
اُّ ٟثُ ُ٠ث َواُّ ٟثُ ُ٠ث َٛثٔي ْ ٍ ث ُ ََّ ٥و َؿ ٍَ َی َس ُظ ًَل َی َج ِب َضتٔطٔ ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ َی َس ُظ ًَل َی َو ِجهٔی َوبَ ِلىٔی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اُ ٠َّ ٟض َِّ ٥
اط ٕٔ َس ٌِ ّسا َوأَ ِتُ َٟ ٥ِ ٔ٤ط
اٟشا ًَةٔ
صٔ ِح َز َت ُط ٓ ََ٤ا زٔ ُِ ٟت أَ ٔج ُس بَزِ َز ُظ ًَل َی َٛبٔسٔی ٓ ٔ َامی یُ َدا ُِ ٢لٔ َ َّی َحًَّی َّ
یکمنباربامیہ،خٹغند،اعہشئتنبدعسےتہکہکاعہشئتنبدعسےکفادلےناہکہکںیم ںیم تہبتخسامیبروہاوت آرضحنتیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسریمےاپس ایعدتےک ےئلرشتفی الےئ ںیمےن رعض ایکاےاہلل ےک یبن ںیم امؽوھچڑرک رمراہ وہںافرریمی
رصػاکییٹیب ےہوتایک ںیمدفاہتح  امؽیکفتیصرکدفں؟افراہتح  امؽوھچڑدفں،آپ ےنرفامایہکںیہن،ںیم ےنرعض ایک ہک
فص یک فتیص رکدفں افر فص وھچڑ دفں آپ ےن رفامایہک ںیہن ںیم ےن وپاھچ ہک اکی اہتح  یک فتیص رکدفں افر دفاہتح  اس
ےک ےئل وھچڑ دفں آپ ےن رفامای ہک اکی اہتح  (یک فتیص رکےتکس وہ) افر اکی اہتح  یھب تہب زایدہ ےہ آپ ےن اانپ اہھت ریمی
اشیپین رپ راھک رھپ ریمے رہچے افر ٹیپ رپ اانپ اہھت ریھپا افر داع رفامح  ہک اے اہلل! دعس وک افش دے افر اس یک رجہت وک لمکم
رکدےںیماسفتقےسابکتا ےنرگجںیماسیکڈنھٹکوسحمسرکاتوہں۔
رافی  :یکمنباربامیہ،خٹغند،اعہشئتنبدعسےتہکہکاعہشئتنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضیرپاہھترےنھکاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 620

راوی ٗ :تيبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابزاہی ٥تییم ،حارث ب ٩سویسً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

یم ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ

ک
ک َو ًِکّا َطس ّ
َز َخُِ ٠ت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو یُو ًَ ُ
ٔیسا ٓ ََٔ ٤ش ِش ُت ُط ب ٔ َیسٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِٔ َّ ٧
ک أَ َّ٪
ک َو ًِکّا َطس ّ
ک َ٤َ ٛا یُو ًَ ُ
ٔیسا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َج ِِ ١نِّٔی أُو ًَ ُ
َٟتُو ًَ ُ
ک َر ُج ََل ُِٔ ٠ُ٘ َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪ت ذََ ٔ ٟ

َک أَ ِج َزیِ َٔ٘ َٓ ٩ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َج ِ ١ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ي ُٔؼيبُطُ
َ ٟ
أَذّی ََ ٣ز ْق َٓ٤ا س َٔوا ُظ ِ ٔ ََّل َح َّم اہللُ َُ ٟط َس ِّی َئاتٔطٔ َ٤ٛا َت ُح ُّم َّ
اٟظ َح َزةُ َو َر َٗ َضا
َ
َ
ہبیتق،رجری،اشمع،اربامیہیمیت،احرثنبوسدی،دبعاہللنبوعسمدےتہکںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمہکبج

آپ تخس امیبر ےھت احرض وہا ،ںیم ےن آپ وک ا ےن اہھت ےس وھچا وت ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! آپ وک وت تہب زیت اخبر ےہ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہںےھجممتںیمےسدفآدویمںےکربارباخبرےہرھپںیمےنرعضایکہکہیاشدیاسفہجےس
ہکآپےکےئلدفرہ اارج ےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفامایاہں،رھپآپےن رفامایہکسجاملسمؿوکیھبوکح  فیلکتےچنہپ
وخاہرمضوہایاسےکالعفہ(وکح فیلکتوہ)وتاہللاعت یاسےکانگوہںوکرگاداتیےہسجرطحدرتخےسےتپرگاجےتںیہ۔
رافی  :ہبیتق،رجری،اشمع،اربامیہیمیت،احرثنبوسدی،دبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضیےسایکاہکاجےئافرفہایکوجابدے...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضیےسایکاہکاجےئافرفہایکوجابدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 621

راوی ٗ :بیؼہ ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابزاہی ٥تییم ،حارث ب ٩سویسً ،بس اہلل

یم ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
یؼ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
ک
ک َو ًِکّا َطس ّ
ک َو ًِکّا َطس ّ
ک َٟتُو ًَ ُ
أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ ٓ ََٔ ٤ش ِش ُت ُط َوص َُو یُو ًَ ُ
ٔیسا َوذََ ٔ ٟ
ٔیسا َٓ ُُِ٘ ٠ت َِٔ َّ ٧

ات َو َر َُّ ٚ
اٟظ َحز ٔ
أَ ََّ ٟ ٪
َک أَ ِج َزیِ َٔٗ ٩ا َ ٢أَ َج َِ ١و َ٣ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ي ُٔؼيبُ ُط أَذّی ِ ٔ ََّل َح َّات ِت ًَ ُِ ٨ط َخ َلا َیا ُظ َ٤َ ٛا َت َح ُّ
ہصیبق ،ایفسؿ ،اشمع ،اربامیہ یمیت ،احرث نب وسدی ،دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک امیبری یک احتل ںیم آپ ےک
اپسآایآپوکوھچاوتتہبزیتاخبرںیمالتبماپایںیمےنرعضایکہک آپوکوتتہبزیتاخبرےہافرہیاسببسےسہکآپےکےئل
دفرہاارجےہآپ ےنرفامایاہںافرسجاملسمؿوک یھبوکح فیلکتیتچنہپےہوت اسےکانگہ ڑھجاجےتںیہسجرطح دروتخںےس
ےتپڑھجاجےتںیہ۔
رافی  :ہصیبق،ایفسؿ،اشمع،اربامیہیمیت،احرثنبوسدی،دبعاہلل
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضیےسایکاہکاجےئافرفہایکوجابدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 622

راوی  :اسح ،ٙخاٟس بً ٩بساہلل  ،خاٟسًُ ،ک٣ہ ،ابً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اَ ٚح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِٔ ِ ً ٩
ور ًَل َی َط ِی ٕذ َٛبٔي ٍ ٕ ََ ِ ٛامی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ًََ ١ل َی َر ُج َٕ ١ي ٌُوزُ ُظ َٓ َ٘ا َََ ٢ل بَأ ِ َض كَ ُضو ْر ِ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َٓ َ٘ا ََّ َ ٢لِک بَ ُِ ١ح َّیم َت ُٔ ُ
تُز ٔ َیز ُظ ا ُِ٘ ٟبُ َور َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥ِ ٌَ ٨َ َٓ ٥َ ٠ذّا
ااحسؼ،اخدلنبدبعاہلل،اخدل،رکعہم،انبابعسےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فملساکیصخشیکایعدتوکرشتفیےلےئگ
وترفامایوکح  جج ںیہنااشنء اہللانگوہںےساپکوہاجؤ ےگاس ےن اہکرہسگ ںیہن ہکلب ہی وتاخبر ےہوج اکیوبڑےھ رپڑچاھوہاےہ
اتہکاسوکربقفںیکزایرترکادے(ربقفںکتاچنہپدے)یبنےنرفامایہکااھچیہییہس۔
رافی  :اقحس،اخدلنبدبعاہلل،اخدل،رکعہم،انبابعس

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

وساروہرکدیپااپافردگےھرپیسکےکےھچیپوساروہرکایعدتوکاجےناکایبؿ...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
وساروہرکدیپااپافردگےھرپیسکےکےھچیپوساروہرکایعدتوکاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 623

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،رعوہ

َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
رع َو َة أَ َّ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رَ ٔ ٛب ًَل َی ح َٔ٤ا ٕر ًَل َی ِٔک َ ٕ
اٖ ًَل َی َٗ ٔلی َٔ ٕة ٓ ََسَّ ٔ ٛی ٕة َوأَ ِر َز َٖ أ ُ َسا ََ ٣ة َو َرائ َ ُط َي ٌُوزُ َس ٌِ َس بِ ََ ًُ ٩با َز َة َٗ ِب ََ ١وٗ ٌَِ ٔة
ک َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ُِشِ ًَ ٥َ ٔ ٠ب ُس اہللٔ َوف ٔی ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص أَ ِخ ََل ْن ٔ٩ِ ٣
بَ ِس ٕر ٓ ََش َار َحًَّی َ٣زَّ ب ٔ َِ ٤حٕ ٔ ٠ص ٓ ٔیطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی ابِ َُ ٩سُ٠و ََ ٢وذََ ٔ ٟ
رشٔٛي َن ًَ َب َسة ٔ اَلِ َ ِوثَا َٔ ٪وا َِ ٟی ُضوز ٔ َوفٔی ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َوا َح َة َٓ َ٤َّ ٠ا َُ ٔظ َی ِت ا ِِ ٤َ ٟحَ ٔ ٠ص ًَ َحا َج ُة
ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َوا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َّ
ٕ َوَ٧زَ َََ ٓ ٢س ًَاص ُِ٥
اٟسابَّ ٔة َخ ََّ ٤ز ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی أَ ِن َٔطُ بٔز ٔ َزائٔطٔ َٗا َََ ٢ل ُت َِبِّ ٍُوا ًَ َِ ٠ي َ٨ا ٓ ََش َّ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َو َٗ َ
اَ ٪حًّ٘ا ٓ َََل تُ ِؤذَٔ٧ا بٔطٔ فٔی
آَ٘ َٓ ٪ا َُ َٟ ٢ط ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی یَا أَ ُّی َضا ا ِ٤َ ٟزِ ُئ َِّٔ٧طُ ََل أَ ِح َش َ٤َّ ٣ٔ ٩ا َت ُ٘و ُ ٪ِ ٔ ِ ٢ک َ َ
ُق َ
َُقأَ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ا ِِ ُ ٟ
ِلٔ َی اہللٔ ٓ َ َ
ک َٓاٗ ُِؼ ِؽ ًََِ ٠یطٔ َٗا َ ٢ابِ َُ ٩ر َوا َح َة بَل َی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓاُِظَ َ٨ا بٔطٔ فٔی ََ ٣حأ ٔ ٟش َ٨ا َٓإَّٔ٧ا
ک ٓ َََ ٩ِ ٤جائ َ َ
َِ ٣حٔ ٔ ٠ش َ٨ا َو ِار ٔج ٍِ ِلٔ َی َر ِحَ ٔ ٠
وَ ٥َِ ٠َٓ ٪یزَ ِ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی
وَ ٪وا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ٔ ُ ٧ح ُّب ذََ ٔ ٟ
وَ ٪وا َِ ٟی ُضوزُ َحًَّی کَازُوا یَ َت َثا َو ُر َ
رش َُ ٛ
ک َٓا ِس َت َّب ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
َفَ ٔ ٛب أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زابَّ َتطُ َحًَّی َز َخ ًََ ١ل َی َس ٌِسٔ بِ َٔ ًُ ٩با َز َة َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ أَ ِی َس ٌِ ُس أََ ٥َِ ٟت ِش َ٣َ ٍِ ٤ا َٗا َ٢
َس َٜتُوا َ َ
اک َو َِ َ٘ ٟس ا ِج َت ٍََ ٤
أَبُو حُ َب ٕ
اک اہللُ َ٣ا أَ ًِ َل َ
ٕ ًَ ُِ ٨ط َو ِاػ َٔحِ َٓ َِ َ٘ ٠س أَ ًِ َل َ
اب یُزٔی ُس ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أُب َ ٕٓی َٗا ََ ٢س ٌِ ْس َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ًِ ُ
ک َّأ ٟذی ٓ ٌََ َ ١بٔطٔ َ٣ا
ک بٔا َِ ٟح َِّّ ٙأ ٟذی أَ ًِ َلا َک َ ٔ
ک ٓ ََذَ ٔ ٟ
َ َ ٚب ٔ َذَ ٔ ٟ
َحة ٔ ًَل َی أَ ِ ٪یُ َتوِّ ُجو ُظ َٓ ُی ٌَ ِّؼبُو ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا َر َّز ذََ ٔ ٟ
أَصِ ُ
َ ١ص ٔذظ ٔا َِ ٟب ِ َ

َرأَیِ َت

ییحینبریکب،ثیل ،لیقع،انباہشب،رعفہےتہکںیہہکااسہمنبزدیےنھجمےسایبؿایکہکیبناکیدگےھرپوساروہےئسجےک

اپالؿرپدفکیک اچدریھت افرااسہموکآپےن ا ےنےھچیپ الھٹبایوہااھتگنجدبرےسےلہپدعسنبابعدہیکایعدت وکےلکن،ےنلچےگل
اہیں کت ہک اکی سلجم ےک اپس ےس سگر وہا سج ںیم دبعاہلل نب ایب نب ولسؽ اھت افر ہی اےکس املسمؿ وہےن ےس ےلہپ اک فاہعق ےہ
اسسلجمںیماملسمؿ رشمنیکوتبںیکرپشتسرکےنفاےلافروہیدےلمےلجوہےئےھتایسسلجمںیمدبعاہللنبرفاہحیھبےھت
وساری یک رگد سلجم رپ اھچ یئگ وت دبعاہلل نب ایب ےن اینپ انک وک اینپ اچدر ےس ٹیپل ایل افر اہک ہک مہ رپ رگد ہن اڑاؤ آرضحنت یلص اہلل
ہیلعفملسےنالسؾایک افررکےئگافروساریےسارتڑپےافراؿولوگںوکاہللیکرطػالبایافراںیہنرقآؿڑپھرکانسایدبعاہلل
نبایبےنآپےساہکہکاےآد یوتوجھچکاتہکےہںیماسوک رتہبںیہناتھجمسوہںارگفہکیھٹےہوتریمیسلجمںیمےھجمفیلکت
ب
ہن دای رکف ا ےن رھگ اجؤ افر وج صخش مھارے رھگ اجےئ اس ےس ایبؿ ایک رکف انب رفاہح ےن اہک اہں! ای روسؽ اہلل آپ امہرے اپس
امہریوسلجمںںیمآایےئجیکمہاسوکدنسپرکےتںیہرھپاملسمونں،رشموکںا فروہیدویںںیماگ یولگچرشفعوہیئگاہیںکتہکفہ
آ س ںیم ڑلےن ےگل افر یبن اؿولوگں ےک اپس رہھٹے رےہ اہیںکت ہک بجولگ اخومش وہ ےئگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس اینپ
وساری رپ وسار وہےئ افر دعس نب ابعدہ ےک اپس رشتفی الےئ افر اؿ ےس رفامای ہک اے دعس! ایک مت ےن ںیہن انس وج اوبةحب ینع
دبعاہلل نب ایب ےن اہک دعس ےن اہک ای روسؽ اہلل! اس وک اعمػ رکدےئجی افر اس ےس درسگر رکدےئجی آپ وک اہلل ےن فہ زیچ دی ےہ وج
آپیہوکدیےہاسرہشےکولگعمجوہےئےھتہکاسوکاتجانہپںیئافرڑگپیابدنھدںیبجہیاسےکببسےسوجآپوکالم
ےہوتاسےنہیایکوجآپےنداھکی۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،رعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
وساروہرکدیپااپافردگےھرپیسکےکےھچیپوساروہرکایعدتوکاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 624

راوی ٤ً :زوبً ٩باضً ،بس اٟزح ،٩٤سٔیا٣ ،٪ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

أ َٜ ٨ِ ٤ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س ص َُو ابِ ُُ ٩

َجائَىٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌُوزُنٔی َِ ٟی َص ب ٔ َزأ ٔ ٛب َب ِِ َٕ ١و ََل ب ٔ ِز َذ ِو ٕ٪
رمعفنب ابعس ،دبع ارلنمح ،ایفسؿ ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ریمے اپس یبن یلص اہلل ہیلع فملس
ایعدتوکرشتفیالےئاساحؽںیمہکہنوترچخرپوسارےھتہنوھگڑےرپ۔
رافی  :رمعفنبابعس،دبعارلنمح،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضیاکانہکہکریمےفیلکتےہاہےئریمارسافرےھجمتخسدردےہافررضحتاویبیلع...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضیاکانہکہکریمےفیلکتےہاہےئریمارسافرےھجمتخسدردےہافررضحتاویبہیلعامالسؾاکانہکہکےھجمامیبریگلیئگےہافروتتہبڑبارمحرکےنفاالےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 625

راوی ٗ :بیؼہ ،سٔیا ،٪اب ٩ابی ٧حیح وایوب٣ ،حاہسً ،بس اٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلیٌٛ ،ب بً ٩حزہ

یؼ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
یح َوأَ ُّی َ
ٔک ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِ َٓ ٥س ًَا
ک َص َو ُّاَ ٦رأِس َ
َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ََّ ٣ز ب ٔ َی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا أُوٗ ٔ ُس َت ِح َت ا ِِ ٔ ٟ٘سرٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَیُ ِؤذٔی َ
ئ
ا َِ ٟح ََّل ََ َٓ ٚح ََ٘ ٠طُ ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣زنٔی بٔا َِٔ ٟٔسا ٔ
ہصیبق،ایفسؿ،انبایبحیجنفاویب،اجمدہ،دبعارلنمحنبایبیلیل،بعکنبرجعہےتہکںیہہکریمےاپسےسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
سگرےافرںیماہڈنیےکےچینآگاگلسےئوہےئاھت،آپےنرفامایایکںیھمت وجںیئفیلکتدیتیںیہںیمےناہکیجاہں!آپ ےن
انح وکولباایسجےنریمےرسوکومڈندایرھپآپےنےھجمدفہیاکمکحدای۔
رافی  :ہصیبق،ایفسؿ،انبایبحیجنفاویب،اجمدہ،دبعارلنمحنبایبیلیل،بعکنبرجعہ

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

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضیاکانہکہکریمےفیلکتےہاہےئریمارسافرےھجمتخسدردےہافررضحتاویبہیلعامالسؾاکانہکہکےھجمامیبریگلیئگےہافروتتہبڑبارمحرکےنفاالےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 626

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی  ،ابوذَکیا ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢یحٌی ب ٩سٌیسٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س

َکیَّا َئ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَبُو َز َ ٔ
َ
َف َٔ ٟک َوأَ ِزًُ َو َٔ ٟک َٓ َ٘اَِ ٟت
َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َوا َرأ ِ َسا ِظ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذَا ٔک َِ ٟو ک َ َ
اَ ٪وأََ٧ا و ٌَّی َٓأ ِس َت ِِ ٔ َ

ک َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
اَ ٪ذ َ
ک ٌَُ ٣ز ِّّسا ب ٔ َب ٌِ ٔف أَ ِز َوا ٔج َ
آِ یَ ِو َٔ ٣
ًَائٔظَ ُة َوا ثُکَِ ٔ ٠یا ِظ َواہللٔ ِنِّٔی ََلَ ُه َُّ ٨
ک تُحٔ ُّب َِ ٣وت ٔی َوَِ ٟو ک َ َ
اک َٟوَ َِ ٠ٔ٠ت ٔ َ
و ٪أَ ِو
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِ ١أََ٧ا َوا َرأِ َسا ِظ َِ َ٘ ٟس صَ َُ ٤ِ ٤ت أَ ِو أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أ ُ ِر ٔس َِ ١لٔ َی أَبٔی بَ ُِکٕ َوابِٔ٨طٔ َوأَ ًِ َض َس أَ َِ ٪ي ُ٘و َ ٢ا َِ٘ ٟائَٔ ُ٠
و٪
و ٪أَ ِو یَ ِس َٓ ٍُ اہللُ َو َیأبَِی ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
و ٪ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت َیأبَِی اہللُ َو َی ِس َٓ ٍُ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
َی َت َ٤ىَّی ا َِ ٤ُ ٟت ََ ٨ُّ ٤
ییحی نب ییحی ،اوبذرکای ،امیلسؿ نب البؽ ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیھت ہک اہےئ
ریمارس!وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاکشوتایسدردںیمالتبمرہرکرماجیتافرںیمریتےےئلداعےئرفغمترکاتافرداع
رکات!رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےنرعضایکاوسفسدخباریماوتایخؽےہہکآپریمارماندنسپرکےتںیہارگااسیوہاوتاےکس
دفرسےیہدؿآپا ےندفرسیویبویںےکاسھتراتسگارںیےگیبنرکمییلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکںیہنہکلبںیموخدیھب
دردرسںیمالتبموہںافرںیم ےناچاہہکاوبرکب افراؿےک ےٹیبوکالبوجیھبںافراؿوکفتیصرکفںاتہکوکح ےبنکفاالھچکد ہہنےکس
افر ہنوکح آرزفرکےنفاالاسیکآرزفرکےکسرھپںیمےنوساچہکاہللاعت یدفرسےیکالخ توکاندنسپرکاتےہافرومنمیہاس
وکانوظنمرہنرکںیےگایہیرفامایہکاہللاعت یدعفرکےاگافراملسمؿیھبدنسپہنرکںیےگ۔
رافی  :ییحینبییحی،اوبذرکای،امیلسؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،اقمسنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضیاکانہکہکریمےفیلکتےہاہےئریمارسافرےھجمتخسدردےہافررضحتاویبہیلعامالسؾاکانہکہکےھجمامیبریگلیئگےہافروتتہبڑبارمحرکےنفاالےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 627

راوی ٣ :وسیً ،بس اٌٟزیز ب٣ ٩ش ،٥٠س٠امی ،٪ابزاہی ٥تییم ،حارث ب ٩سویس ،اب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یم ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ
وسی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُِٔ ٩ِ ًَ ٪بِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ک َو ًِکّا
ک َٟتُو ًَ ُ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو یُو ًَ ُ
ک ٓ ََٔ ٤ش ِش ُت ُط ب ٔ َیسٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َِٔ َّ ٧

ک أَ ِج َزا َٔٗ ٪ا ََ ٢ن ٌَ ِ٣َ ٥ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ي ُٔؼيبُطُ أَذّی ََ ٣ز ْق ٓ ََ٤ا س َٔوا ُظ ِ ٔ ََّل َح َّم
َطس ّ
ٔیسا َٗا َ ٢أَ َج ِ٤َ َٛ ١ا یُو ًَ ُ
ک َر ُج ََل َٔٗ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪ا ََ َٟ ٢
اہللُ َس ِّی َئاتٔطٔ َ٤ٛا َت ُح ُّم َّ
اٟظ َح َزةُ َو َر َٗ َضا
َ
ومیس ،دبع ازعلسی نب ملسم ،امیلسؿ ،اربامیہ یمیت ،احرث نب وسدی ،انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع
فملسیکدختمںیماحرضوہاوتںیمےنآپوکوھچاافررعضایکہکآپوکوتتہبزیتاخبرےہآپےنرفامایاہں!ےھجممتںیمےسدف
آدویمںےکربارباخبرےہ ںیمےناہک آپوکدفرہاارجےلماگآپ ےنرفامایاہں! سجاملسمؿوکیھبوکح فیلکتےچنہپوخاہفہرمض
وہایاسےکالعفہ افریسکمسقیکوکح فیلکتوہوتاہللاعت یاسےکانگوہںوکدفررکداتی ےہسجرطحدروتخںےک ےتپڑھجاجےت
ںیہ۔
رافی  :ومیس،دبعازعلسینبملسم،امیلسؿ،اربامیہیمیت،احرثنبوسدی،انبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضیاکانہکہکریمےفیلکتےہاہےئریمارسافرےھجمتخسدردےہافررضحتاویبہیلعامالسؾاکانہکہکےھجمامیبریگلیئگےہافروتتہبڑبارمحرکےنفاالےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 628

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًیً ،١بس اٌٟزیز بً ٩بساہلل ب ٩ابی س٤٠ہ ،زہزیً ،ا٣زب ٩سٌس

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

َٗا ََ ٢جائ َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌُوزُنٔی َٔ ٩ِ ٣و َج ٍٕ ِ
اط َت َّس بٔی َز ََ ٩َ ٣ح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت بَ َ َّ ٠بٔی َ٣ا َت َزی َوأََ٧ا ذُو
َ٣ا َٕ ٢و ََل َیزٔثُىٔی ِ ٔ ََّل ابِ َْ ٨ة لٔی أََٓأ َ َت َؼ َّس ُ ٚب ٔ ُثُ٠ثَ ِی َ٣الٔی َٗا َََ ٢ل ُُِٗ ٠ت ب ٔ َّ
ِط َٗا ََ ٢لَ ُُِٗ ٠ت اُّ ٟثُ ُ٠ث َٗا َ ٢اُّ ٟثُ ُ٠ث َٛثٔي ْ ٍ أَ َِ ٪ت َس ََ
اٟظ ِ ٔ
اض َو ٩َِ ٟتُ َِ َٙٔ ٔ٨ن َٔ َ٘ ّة َتب ِ َتغٔی ب ٔ َضا َو ِج َط اہللٔ ِ ٔ ََّل أ ُ ٔج ِز َت ًََِ ٠ی َضا َحًَّی
َو َرثَ َت َ
ک أََُِ ٔ ٨یا َئ َخي ِ ْ ٍ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ت َذ َرص ًَُِ ٥ا َّ ٟة َی َت ََ ُٔ َّٔ ٜ
و ٪اَ ٨َّ ٟ

ک
 ١فٔی فٔی ا َِ ٣زأَت ٔ َ
َ٣ا َت ِح ٌَ ُ

ومیس نب اامسلیع ،دبع ازعلسی نب دبعاہلل نب ایب ہملس ،زرہی ،اعرمنب دعس ا ےنفادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسریمیتخسامیبریںیموجےھجمۃجحاولداعںیموہیئگیھتایعدتوکرشتفیالےئوتںیمےنرعضایکہکریمےاپسفہزیچ
چنہپ یئگ ےہ وج آپ دھکی رےہ ںیہ افر ںیم امؽ فاال وہں افر اانپ فارث رصػ اکی یٹیب وک وھچڑ راہ وہں ایک ںیم اانپ دفاہتح  امؽ ففق
رکدفں؟ آپ ےن رفامای ہک ںیہن ںیم ےن رعض ایک ہک ایک فص آپ ےن رفامای ہک ںیہن ںیم ےن رعض ایک اہتح  آپ ےن رفامای اہتح 
یھب زایدہ ےہ ا ےن فاروثں وک امدلار وھچڑان ریتے ےئل اس ےس رتہب ےہ ہک اؿ وک اتحمج وھچڑے ہک ولوگں ےک اپس دتس وساؽ
درازرکےترھپںیافراہللاعت ییکراضدنمیےکےئلوتوجیھبرخچرکےاگےھجتاساکارجدایاجےئاگاہیںکتہکفہ( ہمقیھب)وج
وتاینپویبیےکہنمںیمڈااتلےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،دبعازعلسینبدبعاہللنبایبہملس،زرہی،اعرمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضیاکہیانہکہکریمےاپسےسےلچاجؤ...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضیاکہیانہکہکریمےاپسےسےلچاجؤ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 629

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسی ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز( ،زوَسی س٨س) ًبساہلل ب٣ ٩ح٤سً ،بس اٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل
حرضت ابً ٩باض

وسی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٦ز ٕو َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
رض َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ُح ٔ َ

أ ٓ ٢یض ٔ ِ٤َ ًُ ٥زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ٥َّ ُ٠أَ ِٛت ُِب َلَ ٔ ٛ ٥ِ ُٜتا ّبا ََل َت ٔـ ُّ٠وا َب ٌِ َس ُظ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ
ا ِٟب َ ِیتٔ رٔ َج ْ
َّ
َّ
 ١ا ِٟب َ ِیتٔ
َٕ أَصِ ُ
اب اہللٔ َٓا ِخ َتَ ٠
ُقآ َُ ٪ح ِشب ُ َ٨ا َ ٔ ٛت ُ
ِ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ َٗ ٥َ ٠س َََُ ٠ب ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟو َج ٍُ َوً ٔ َِ ٨س ُ ٥ِ ٛا ِِ ُ ٟ

َٓا ِخ َت َؼ ُ٤وا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥ي ُ٘و َُِّ َ ٢قبُوا َیِٜت ُِب َل ٥ِ ُٜأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٛ ٥َ ٠تا ّبا َ ٩َِ ٟت ٔـ ُّ٠وا َب ٌِ َس ُظ َو ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٩ِ ٣َ ٥ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا
َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِٛثَ ٍُوا َّ
اَ ِِ ٠ٟو َو ٔاَل ِخت ََٔل َٖ ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّٗ ٥َ ٠و ُ٣وا

ض َي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢اَّ ٟززٔیَّ َة ک ُ َّ ١اَّ ٟززٔیَّةٔ َ٣ا َحا َ ٢بَي ِ َن َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وبَي ِ َن أَ ِ٪
ا ٪ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َٗا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ َٓک َ َ
اب ٔ ٩ِ ٣ا ِخت ََٔلٓ ٔض ٔ َِ ٥و َٔ َِ ٟلض ٔ ِ٥
َی ِٜت َُب َُ ٟض ِ ٥ذََ ٔ ٟ
ک ا ِل َٔ ٜت َ
اربامیہ نب ومیس ،اشہؾ ،رمعم( ،دفرسیدنس) دبعاہلل نب دمحم ،دبع ارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،دیبعاہلل نب دبعاہلل رضحت انب ابعس ےس
رفاتیرکےتںیہہکبجآرضحنتیلصاہللہیلعفملسیکفافتاکفتقرقبیآایوتاسفتق رھگںیمتہبےسولگےھتنجںیم
ب
رضحترمعنباطخبیھبےھتآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفامای(اکذغ)الؤںیم مھارےےئلاکیرحتریھکلدفںاتہکاسےک
ب
دعبمتیھبکارماہہنوہ،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکیبنوکدردیکفیلکتےہافر مھارےاپسرقاؿےہمہولوگںےک
ےئلدخایک اتباکیفےہ،اسفتقاحرضنیںیماالتخػوہاافرڑگھجےنےگلضعب م ےنےگلہکوکح اکذغالرک آرضحنتیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس وک ددیف اتہک ںیھمت وکح  رحتری ھکل دںی سج ےک دعب مت ارماہ ہن وہ افر ضعب فیہ م ےن ےگل وج رضحت رمع ےن رفامای اھت،
بج زایدہ ڑگھجا افر وشر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وہےن اگل وت آپ ےن رفامای ہک اہیں ےس ےلچ اجؤ دیبعاہلل ،رضحت انب
ابعساکوقؽلقنرکےتںیہہکاںوہںےنرفامایہکبسےسڑبیتبیصمہیوہح ہکولوگںاکاالتخػافروشرفلغروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملسافرآپیکفتیصےنھکلےکدرایمؿاحلئوہایگ(اسےکببسےسآپفہرحتریہنھکلےکس)
رافی  :اربامیہ نب ومیس ،اشہؾ ،رمعم( ،دفرسی دنس) دبعاہلل نب دمحم ،دبع ارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل رضحت انب

ابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضیےچبوکےلاجاناتہکاسےکےئلداعےئتحصایکاجےئ...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضیےچبوکےلاجاناتہکاسےکےئلداعےئتحصایکاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 630

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩ح٤زہ ،حات ٥ب ٩اس٤اًی ،١جٌیس ،سائب

َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َح َّسثَ َ٨ا َحات ْٔ ٥ص َُو ابِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َ ٩ِ ًَ ١ا ُِ ٟح ٌَ ِی ٔس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َّ
اٟشائ َٔب َي ُ٘و َُ ٢ذ َص َب ِت بٔی َخا ًَٟٔی ِلٔ َی

َر ُسو ٔ ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس ََّ٘ َٓ ٥٠اَِ ٟت َیا َر ُسو ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪ابِ ٩أ ُ ِخًٔی و ٔج ٍْ ََٓ ٤شحَ َرأِسٔی و َز ًَا لٔی بٔا ِٟب َ َ ٍ َٔ ٛة ث ُ ََّ ٥تو َّؿأ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ َ َ َ
َ
َ
ِٕ هَ ِضزٔظ ٔ َٓ َ٨وَ ِز ُت ِلٔ َی َخا َت ٔ ٥ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔبَي ِ َن َٛتٔٔ َِیطٔ ِٔ ٣ث َ ١زٔ ِّر ا َِ ٟح َح َ٠ةٔ
َٓٔ
َرشبِ ُت َٔ ٩ِ ٣و ُؿوئٔطٔ َوٗ ُُِ ٤ت َخَ ٠
اربامیہ نب زمحہ ،احمت نب اامسلیع ،خٹغند ،اسبئ اہک رکےت ےھت ہک ریمی اخہل ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل
ںیئگ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ریمے اھب!ےج وک فیلکت ےہ ،وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے رس رپ اہھت ریھپا افر ریمے
ےئلربتکیکداعیک،رھپفوضایکوتآپیلصاہللہیلعفملسےکفوضےسناچوہااپینںیمےنایپافرآپیلصاہللہیلعفملسےکےھچیپڑھکا
وہایگ،وتںیمےنآپےکدفونںاشونںےکدرایمؿرہموبنتوکداھکیوجہلجمرعفیسیکڈنھگییکرطحیھت۔
رافی  :اربامیہنبزمحہ،احمتنباامسلیع،خٹغند،اسبئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضیاکومتیکآرزفرکان...

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضیاکومتیکآرزفرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 631

راوی  :آز ،٦طٌبہ ،ثابت ب٨انی ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل
اَ ٪لَ ب ُ َّس َٓاً َّٔل ََِٓ ٠ی ُ٘ َِّ ١
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِحیٔىٔی َ٣ا کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟح َیاةُ َخي ِ ّ ٍا لٔی َو َت َو َّٓىٔی ِٔذَا
ْضٕ أَ َػابَطُ َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َی َت َ٨َّ ٤ي َ َّن أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟو َت ٔٓ ُ ٩ِ ٣

کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟوَٓاةُ َخي ِ ّ ٍا لٔی

آدؾ،ہبعش،اثتبانبین،اسننبامکلریضاہللہنعےتہکںیہیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکمتںیمےسوکح صخشومتیکانمتاس
تبیصم ےک فہج ےس ہن رکے ،وج اےس  یچنہ ےہ افر ارگ ااسی رکانرضفری یہ ےھجمس وت ہی ےہک ہک اے اہلل! بج کت ریما زدنہ رانہ
ریمےےئلرتہبےہ،اسفتقکتںیمہزدنہرھکافرارگرماجانریمےےئلرتہبےہوتےھجمومتدےدے۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،اثتبانبین،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضیاکومتیکآرزفرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 632

راوی  :آز ،٦طٌبہ ،اس٤اًی ١ب ٩ابی خاٟسٗ ،یص ب ٩ابی حاز٦

َّاب َن ٌُو ُز ُظ َو َٗ ِس
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢ز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی َخب ٕ

ِاَ ٛت َوی َس ِب ٍَ َٛیَّا ٕ
اٟسَ ِ ٧یا َؤَِّ٧ا أَ َػب ِ َ٨ا َ٣ا َلَ َ٧حٔ ُس َُ ٟط َِ ٣و ٔؿ ٌّا ِ ٔ ََّل
ت َٓ َ٘ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أَ ِػ َحابَ َ٨ا َّأ ٟذ َ
یَ ٩س َُٔ ٠وا ََ ٣ـ ِوا َوَ ٥َِ ٟت ِِ ُ٘ ٨ؼ ُض ُِّ ٥
اب َوَِ ٟو ََل أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضاَ٧ا أَ ِِ َ ٧ ٪سًُ َو بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ِی َوص َُو یَ ِبىٔی َحائ ّٔلا َٟطُ
اٟتُّ َ ٍ َ
ت ََ ٟس ًَ ِو ُت بٔطٔ ث ُ َّ ٥أَ َت ِي َ٨ا ُظ ََّ ٣ز ّة أ ُ ِ َ

اب
َٓ َ٘ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشُ َٟ ٥َ ٔ ٠ی ِؤ َجزُ فٔی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ یُ ُِ ُ٘ ٔٔ ٨ط ِ ٔ ََّل فٔی َط ِی ٕئ یَ ِح ٌَُ ُ٠ط فٔی َص َذا اٟتُّ َ ٍ ٔ

آدؾ،ہبعش،اامسلیعنبایباخدل،سیقنبایباحزؾےتہکںیہہکمہن ببیکایعدتوکےئگ،اںوہںےنا ےندبؿرپاستہگجوگلاےئ
ےھت،اںوہںےن اہکہکامہرےاسیھتذگرےئگ،داینےناؿےکلمعںیموکح یمکںیہنیکافرریمےاپساانتامؽےہہکاسوکرےنھک
ےکےئلیٹمےکوساوکح افرہگجںیہناپاتافرارگیبنیلصاہللہیلعفملسںیمہومتیکانمترکےنےسعنمہنرفامےتوتںیماسیکداع
رکات،رھپںیماؿےک اپسدفرسیابرآای،نکیلاساحؽںیمہکا ےنابغیکدویارانبرےہےھت،وتاںوہںےناہکہکاملسمؿوکرہاس
زیچںیمارجاتلمےہسجوکفہرخچرکے،وساےئاسزیچےکسجوکاسیٹمںیمڈاؽدے۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،اامسلیعنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضیاکومتیکآرزفرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 633

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،ابوًبیس ًبساٟزح ٩٤بً ٩وٖ ٛے آزاز َکزہ َُل ،٦ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو ًُب َ ِی ٕس َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩َِ ٟ ٢یُ ِسخٔ َ ١أَ َح ّسا ًَ َُ ُ٠٤ط ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗاُٟوا َو ََل أََ ِ ٧ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َََ ٢ل َو ََل أََ٧ا ِ ٔ ََّل أَ ِ٪
َی َت َِ ََّ ٤سنٔی اہللُ بٔٔ َِـ َٕ ١و َر ِح َٕ ٤ة ٓ ََش ِّسزُوا َو َٗارٔبُوا َو ََل َی َت َ٨َّ ٤ي َ َّن أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟو َت ِ ٔ َّ٣ا ُِ ٣ح ٔش ّ٨ا َُٓ ٠َّ ٌََ ٠ط أَ َِ ٪یز ِ َزا َز َخي ِ ّ ٍا َوِ ٔ َّ٣ا

ُٔ ٣شیئّا َُٓ ٠َّ ٌََ ٠ط أَ َِ ٪ي ِش َت ٌِت َٔب

اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،اوبدیبع دبعارلنمح نب وعػ ےک آزاد رکدہ الغؾ ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلعفملس وک رفامےتوہےئ انسہک یسک صخش وکاس اک لمع تنج ںیمدالخ ںیہن رکے اگ،ولوگں ےن رعض ایک ہک ایک آپ وک
یھب ںیہن ای روسؽ اہلل! آپ ےن رفامای ںیہن ںیم یھب ںیہن ،رگم ہیہک اہلل اعت ی ےھجم ا ےن  لض فرتمح(ےک دانم) ںیمڈاھپن ےل
اس ےئل مت ایمہن رفی اایتخر رکف ،افر اہلل اک رقب بلط رکف ،افر مت ںیم ےس وکح  صخش ومت یک آرزف ہن رکے (اس ےئل ہک) ای وت
وکیناکروہاگوتادیمےہہکاہللاعت یاسیکیکینںیمااضہفرکےافرارگدباکرےہوتادیمےہہکفہوتہبرکےل۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اوبدیبعدبعارلنمحنبوعػےکآزادرکدہالغؾ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
رمضیاکومتیکآرزفرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 634

راوی ً :بس اہلل ب ٩ابی طيبہ ،ابواسا ٣ہ ،ہظاً ،٦باز بً ٩بساہلل ب ٩زبي ٍ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ص ٔظَ اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦بَّاز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة َرض َٔی
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ُِ ٣شتَْ ٔ ٨س ِلٔ َ َّی َي ُ٘و َُّ ٢
َِف لٔی َو ِار َح ِ٤ىٔی َوأَ ِٔ ٟح ِ٘ىٔی بٔاَّ ٟزٓ ٔٔیٙ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
اَلًلی
دبع اہلل نب ایب ہبیش ،اوبااس ہم ،اشہؾ ،ابعد نب دبعاہلل نب زریب ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع
فملسوکا ساحؽںیمرفامےتوہےئانسہکآپھجمرپاہسرااگلےئےھت،ہکاےریمےاہلل!ےھجمشخبدےافرھجمرپرمحرفامافرھجم
وکرقیفایلعےسالمدے۔
رافی  :دبعاہللنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾ،ابعدنبدبعاہللنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایعدترکےنفاےلاکرمضیےکےئلداعرکانافراعہشئتنبدعسےنا ےنفادلےسلقنایک...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
ایعدترکےنفاےلاکرمضیےکےئلداعرکانافراعہشئتنبدعسےنا ےنفادلےسلقنایکہکایاہلل!دعسوکافشدےہییبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 635

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١ابوًوا٧ہ٨٣ ،ؼور ،ابزاہیَّ٣ ،٥سو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥
ض ا ِط ٕٔ َوأََ ِ ٧ت َّ
اٟظافٔی ََل ٔطَٔا َئ ِ ٔ ََّل
أِ ٪ذَا أَتَی َ٣ز ٔ ّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اض َربَّ ا٨َّ ٟا ٔ
يـا أَ ِو أتُ َٔی بٔطٔ َٗا َ ٢أَذِص ِٔب ا َِ ٟب َ

ٔطَٔاُ َُک ٔطٔ ّ
اٟـ َهی ِٔذَا أتُ َٔی
َائ ََل ُي َِاز ٔ ُر َس َ٘ ّ٤ا َٗا َ٤ِ ًَ ٢زُو بِ ُ ٩أَبٔی َٗ ِی ٕص َؤِبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤
اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥وأَبٔی ُّ
يـا
بٔا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
اٟـ َهی َو ِح َس ُظ َو َٗا َِٔ ٢ذَا أَتَی َ٣ز ٔ ّ
یف َو َٗا ََ ٢جز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
ومیس نب اامسلیع ،اوبوعاہن ،وصنمر ،اربامیہ ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج
یسک رمضی ےک اپس رشتفی ےل اجےت ای آپ ےک اپس وکح  رمضی الای اجات وت رفامےت اے ولوگں ےک رپفرداگر! فیلکت وک دفر رک
ےکافشدےہکوتیہافشدےنیفاالےہ،ریتیافشافشےہ،ایسیافشوجرمضوکہنوھچڑے،رمعفنبایبسیقفاربامیہنبامہطؿےن
وصنمر ےس اںوہں ےن اربامیہ ےس افر اوباٰیحضل ےس ِإ َذا َأ َت رَم ًِي (بج وکح  الای اجات) ےک اافلظ لقن ےئک افر رجری ےن وصنمر ےس
اںوہںےنرصػاوباٰیحضلےساذاایترماضی(بجیسکےکاپسرشتفیالےت)ےکاافلظلقنےئکںیہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اوبوعاہن،وصنمر،اربامیہ،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایعدترکےنفاےلاکرمضیےکےئلفوضرکان...

ابب  :امیبرویںاکایبؿ
ایعدترکےنفاےلاکرمضیےکےئلفوضرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 636

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢ز َخ ًََ ١ل َ َّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َ٣ز ٔ ْیف َٓ َت َو َّؿأ َٓ ََؼ َّب ًَل َ َّی أَ ِو َٗا َُ ٢ػ ُّبوا ًََِ ٠یطٔ ٓ ٌََ َُِ٘ ٠ت َٓ ُُِ٘ ٠ت ََل
ٕ ا ِٔ٤ٟي ٍَ ُ
َفائ ٔٔف
یَزٔثُىٔی ِ ٔ ََّل َ َلِک َْ ٟة َٓ َِ ٜی َ
اث َٓ َ٨زََِ ٟت آیَ ُة ا َِ َ ٟ
دمحمنباشبر،دنغر،دمحم نب دکنمر،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع ےتہک ںیہہکریمےاپس روسؽاہللیلصاہلل ہیلعفملس رشتفیالےئ
اس فتق ںیم امیبر اھت آپ ےن فوض ایک افر ھجم رپ اپین ڑھچاک ای مکح دای ہک اس رپ اپین ڑھچوکں وت ےھجم وہش آایگ ،ںیم ےن رعض ایک ہک
الکہلےکوساریماوکح فارثںیہنےہوتریماثسکرطحمیسقتیکاجےئ،ایسفتقریماثیکآتیانزؽوہح ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،دمحمنبدکنمر،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فابافراخبرےکدعفوہےنےکےئلرکےناکایبؿ...
ابب  :امیبرویںاکایبؿ
فابافراخبرےکدعفوہےنےکےئلرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 637

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا َٗس ََٔ ٦ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ٕ
ٕ َتحٔ ُس َک َو َیا ب ٔ ََل ُِ َٛ ٢ی َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠وً َٔک أَبُو بَ ُِکٕ َوب ٔ ََل َْٗ ٢اَِ ٟت ٓ ََس َخُِ ٠ت ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا أَبَتٔ َِ ٛی َ

ا ٪ب ٔ ََل ْ٢
َا ٔک َن ٌِٔ٠طٔ َوک َ َ
َتحٔ ُس َک َٗاَِ ٟت َوک َ َ
ا ٪أَبُو بَ ُِکٕ ِٔذَا أَ َخ َذ ِت ُط ا ُِ ٟح َّیم َي ُ٘و ُ ٢ک ُ ُّ ١ا ِ٣ز ٔ ٕئ َُ ٣ؼب َّْح فٔی أَصِٔ٠طٔ َوا ِِ ٤َ ٟو ُت أَ ِزنَی َٔ ٔ ٩ِ ٣
َ ١و َص ِ ١أَرٔ َز َِ ٪ی ِو ّ٣ا َٔ ٣یا َظ
ِِ َو َجٔ٠ی ُ
ِٔذَا أ ُ ُِٗ ٨ِ ًَ ٍَ ٔ ٠ط َی ِز َٓ ٍُ ًَ٘ٔي َ ٍ َت ُط ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ََل َِ ٟی َت ٔط ٌِزٔی صَ ِ ١أَبٔیت َ َّن َِ ٟی َّ ٠ة ب ٔ َواز ٕ َو َح ِولٔی ِٔذ ٔ ْ
َٗ ١ا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓحٔئ ُِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ ِ ٍتُ ُط َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ٥
َٔ ٣ح َّٕ ٨ة َو َص َِ ١ت ِب ُس َو ِ ٪لٔی َطا َْ ٣ة َوكَٔٔی ُ
َحب ِِّب ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َُ ٛح ِّب َ٨ا ََ َّٜ ٣ة أَ ِو أَ َط َّس َو َػ ِّح ِح َضا َوبَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َػاً َٔضا َو ُِّ ٣س َصا َوا ِن ُ٘ ِ ١حُ َّ٤اصَا َٓا ِج ٌََِ ٠ضا بٔا ِٟحُ ِح َٔ ٔة
اامسلیع،امکل،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسودہنیرشتفیالےئ
وتاوبرکبافرالبؽوکتہبزیت اخبرڑچاھوہااھت،رضحتاعہشئریضاہللاہنعاکایبؿےہہکںیماؿدفونںےکاپسیئگافرںیمےنوپاھچ
اےفادلزبروگار!آپاکایکاحؽےہ؟افراےالبؽ!اہمتراایکاحؽےہ؟افررضحتاوبرکبریضاہللہنعوکبجاخبرآاتوتےتہک ہک
رہصخشا ےنرھگفاولںںیم حبصرکات ےہ افرومتاسیک وجویتںےکےمستےس یھبزایدہرقبیےہافر البؽاکبج اخبرارتاتوتدنلب
آفازےسےتہکہکاکشںیمراتاےسیلگنجںیمذگاراتہکریمےاردرگداذرخافرلیلج(اکیمسقیکاس)وہیت،افرایکںیممح ٹنہ
ےک ہمشچ رپ ارتفں اگ ،افر ایک ںیم اشہم افر لیفط (ومشچں ےک انؾ) وک دھکی وکسں اگ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک رھپ
ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہح  ،ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای اے
ریمے اہلل! امہرے دولں ںیم ودہنی یک تبحم دیپا رک دے ،سج رطح ںیمہ ےس تبحم یھت ای اس ےس زایدہ تبحم اطع رک ،اے
ریمے اہلل! اس یک آب ف وہا تحص شخب انب دے افر امہرے ےئل اہیں ےک ود افر اصع ںیم ربتک اطع رک افر اہیں اک اخبر لقتنم رک
ےک ٹجحفہںیماچنہپدے۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ

اہللاعت یےنوجامیبریدیپایکاسےکےئلافشیھب،دیپایک...
ابب  :بطاکایبؿ
اہللاعت یےنوجامیبریدیپایکاسےکےئلافشیھب،دیپایک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 638

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،ابواح٤س ،زبي ٍ٤ً ،ز ب ٩سٌیس ب ٩ابی حشينً ،لاء ب ٩ابی رباح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س اٟزُّبَيِ ٍ ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩س ٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی حُ َشي ِ ٕن َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩أَبٔی
ائ ِ ٔ ََّل أَِ٧زَ َُ َٟ ٢ط ٔطٔ ّ
َربَا ٕح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َز ّ
َائ
دمحمنبینثم،اوبادمح،زریب،رمع نبدیعسنبایبنیسح،اطعءنبایبرابح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلع
فملسےنرفامایہکاہللاعت یےنوکح امیبریدیپاںیہنیکرگماسیکافشیھبدیپایک۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبادمح،زریب،رمعنبدیعسنبایبنیسح،اطعءنبایبرابح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکرمدوعرتاکایوعرترمداکالعجرکیتکسےہ...
ابب  :بطاکایبؿ
ایکرمدوعرتاکایوعرترمداکالعجرکیتکسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 639

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌس ،برشبٔ٣ ٩ـ ،١خاٟسب ٩ذٛوا ،٪ربیٍ ب٨ت ٌ٣وذبًَ ٩فاء

َفا َئ َٗاَِ ٟت ُ٨َّ ٛا
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ٩ِ ًَ ١خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩ذ ََِ ٛو َ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
اُ ٩ِ ًَ ٪ربَ ِّی ٍَ ب ٔ ِ٨تٔ ٌَُ ٣وِّذ ٔ بِ َٔ ِ ًَ ٩

َن ِِزُو ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن ِشقٔی ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦وِ َ ٧د ُس ُُ ٣ض َِ ٥وَ٧زُ ُّز ا ِِ َ٘ ٟتل َی َوا َِ ٟح ِزوَی ِلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ
ہبیتق نب دعس ،رشبنب لضفم ،اخدلنب ذوکاؿ ،رعیب تنب وعمذنب رفعاء ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ وعرںیت
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اہجد ںیم رشکی وہیت ںیھت وقؾ وک اپین الپیت ںیھت افر اؿ یک دختم رکیت ںیھت افر
زویمخںوکودہنیالیتںیھت۔
رافی  :ہبیتقنبدعس،رشبنبلضفم،اخدلنبذوکاؿ،رعیبتنبوعمذنبرفعاء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افشءنیتزیچفںںیمےہ...
ابب  :بطاکایبؿ
افشءنیتزیچفںںیمےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 640

راوی  :حشين ،اح٤س ب٨٣ ٩یٍ٣ ،زوا ٪ب ٩طحاَ ،سا ،٥ٟآلع ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،ابً ٩باض

َح َّسثَىٔی ا ُِ ٟح َشي ِ ُن َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُٔ٨٣َ ٩ی ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ُُ ٩ط َحا َٕ َح َّسثَ َ٨ا َسا ٥ْ ٔ ٟاَلِ َٓ َِل ُص ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َِّ ٢
َكَ ٔة ِٔ ٣ح َح َٕ ٥و ََّ ٛی ٔة َ٧ا ٕر َوأََ ِ ٧هی أ ُ ًَّٔ٣ی ًَ ِ ٩ا ِٟکَ ِّی َر َٓ ٍَ
ًَبَّا ٕ
َبَ ٔة ًَ َش َٕ ١و َ ِ
اٟظَٔا ُئ فٔی ثَ ََلثَ ٕة َ ِ
ا َِ ٟحس َ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٌَ ٟش َٔ ١وا َِ ٟح ِح ٔ٥
یم ًَ َِِ ٟ ٩ی ٕث ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔیث َو َر َوا ُظ ا ُِّ ِّ ُ٘ ٟ

نیسح،ادمحنبعینم،رمفاؿ نباجشع،اسمل،اشطف،دیعسنبریبج،انبابعسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکافشءنیت
زیچفں ںیم ےہ ،دہش انیپ ،ےنھچپ وگلاان افر آگ ےس داانغ افر اینپ اتم وک دا عی ےس عنم رکات وہں ،اس دحثی وک رموفاع یھب لقن ایک
ےہ،افریمقےنثیلےساںوہںےناجمدہےساںوہںےنانبابعسےسافرانبابعسےنآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدہش
افرےنھچپوگلاےنےکقلعتمرفاتیایک۔

رافی  :نیسح،ادمحنبعینم،رمفاؿنباجشع،اسمل،اشطف،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
افشءنیتزیچفںںیمےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 641

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٟزحیَ ،٥سیخ ب ٩یو٧ص ،ابواٟحارث٣ ،زوا ٪ب ٩طحاَ ،سا ٥ٟآلص ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،حرضت اب٩
ًباض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َسیِ ُخ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص أَبُو ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا َ٣زِ َوا ُ ٪بِ ُُ ٩ط َحا َٕ ًَ َِ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟاَلِ َٓ َِل ٔص ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّح ٔٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُ َ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِّ ٢
َبَ ٔة ًَ َش ٕ١
َسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َكَةٔ ِٔ ٣ح َح ٕ ٥أَ ِو َ ِ
اٟظَٔا ُئ فٔی ث َ ََلثَ ٕة فٔی َ ِ
أَ ِو ََّ ٛی ٕة ب ٔ َ٨ا ٕر َوأََ٧ا أََ ِ ٧هی أ ُ ًَّٔ٣ی ًَ ِ ٩ا ِٟکَ ِّی

دمحمنب دبعارلمیح ،رسجی نب ویسن ،اوبااحلرث ،رمفاؿ نب اجشع ،اسمل اسطف ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل  امہنےس
رفاتیرکےتںیہ،اںوہںےن ایبؿایکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکافشنیتزیچفںںیمےہےنھچپوگلاان،دہشانیپای
آگےسداغوگلاان،افراینپاتموکداغوگلاےنےسعنمرکاتوہں۔
رافی  :دمحمنبدبعارلمیح،رسجی نبویسن،اوبااحلرث ،رمفاؿ نباجشع ،اسملاسطف،دیعس نبریبج،رضحتانب ابعسریضاہلل
 امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشےسالعجرکےناکایبؿافراہللاعتٰیلہکاسںیمافشءےہ...

ابب  :بطاکایبؿ
دہشےسالعجرکےناکایبؿافراہللاعتٰیلہکاسںیمافشءےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 642

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦اپ٨ے واٟسسے وہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َّ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
حسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
١
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌُِحٔبُ ُط ا َِ ٟحَِ ٠وا ُئ َوا َِ ٌَ ٟش ُ
یلع نب دبعاہلل  ،اوبااسہم ،اشہؾ ،ا ےن فادل ےس فہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیھٹیمزیچوکافردہشوکتہبدنسپرفامےتےھت۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،اوبااسہم،اشہؾ،ا ےنفادلےسفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
دہشےسالعجرکےناکایبؿافراہللاعتٰیلہکاسںیمافشءےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 643

راوی  :ابو نٌیً ،٥بساٟزح ٩٤بُ ٩شیً ،١اػ ٥ب٤ً ٩ز بٗ ٩تازہ ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٤٬٨ا

اػ ٔ ٥بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا ِٔ َِ ٟشی ٔٔ ًَ ٩ِ ًَ ١

ا ٪فٔی َط ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣أَ ِزؤیَتٔ ٥ِ ُٜأَ ِو یَُٜو ُ ٪فٔی َط ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣أَ ِزؤیَتَٔ ٥ِ ُٜخي ِ ْ ٍ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٪ِ ٔ ِ ٢ک َ َ
َبَ ٔة ًَ َش ٕ ١أَ ِو َِ ٟذ ًَ ٕة ب ٔ َ٨ا ٕر تُ َوآ َُّٔ ٙ
اٟسا َئ َو َ٣ا أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ َِ ٛتو ٔ َی
َكَ ٔة ِٔ ٣ح َح ٕ ٥أَ ِو َ ِ
َٓف ٔی َ ِ

عت
ع
اوبمیعن،دبعارلنمح نب سنل،اعمص نب رمع نباتقدہ،اجرب نبدبعاہللریضاہلل ھماےسرفاتی رکےت ںیہاںوہں ےنایبؿایک ہک
ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک رفامےتوہےئ انسہک ارگ اہمتریدفاؤں ںیم ےس یسک ںیم الھبح  وہ وت ےنھچپ وگلاےن ای دہش
ےنیپایآگےسداغوگلاےنںیمےہہکبجامیبریےکوماقفوہ،افرںیمداغوگلاےنوکدنسپںیہنرکات۔
عت
ع
رافی  :اوبمیعن،دبعارلنمحنب سنل،اعمصنبرمعنباتقدہ،اجربنبدبعاہللریضاہلل ھ جما
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشےسالعجرکےناکایبؿافراہللاعتٰیلالہکاسںیمافشءےہ...
ابب  :بطاکایبؿ
دہشےسالعجرکےناکایبؿافراہللاعتٰیلالہکاسںیمافشءےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 644

راوی ً :یاغ ب ٩وٟیسً ،بساَلًلی سٌیسٗ ،تازہ ،ابوا٤ٟتوک ،١ابوسٌیس

َح َّسثَ َ٨ا ًَی ُ
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسٌٔی ٕس أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی
َّاغ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
اٟثأ٧ی َة َٓ َ٘ا َ ٢ا ِس٘ٔطٔ ًَ َش َّل ث ُ َّ ٥أَ َتا ُظ َّ
َّ
اٟثاَ ٔ ٟث َة َٓ َ٘ا َ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَخٔی َي ِظ َتکٔی بَ ِل َُ ٨ط َٓ َ٘ا َ ٢ا ِس٘ٔطٔ ًَ َش َّل ث ُ َّ ٥أَتَی َ

اس٘ٔطٔ ًَ َش َّل ٓ ََش َ٘ا ُظ َٓب َ َ ٍأَ
اس٘ٔطٔ ًَ َش َّل ث ُ َّ ٥أَ َتا ُظ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ٓ ٌََُِ ٠ت َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس َ ٚاہللُ َو ََ ٛذ َب بَ ِل ُ ٩أَخ َ
ٔیک ِ
ِ

ایعش نب فدیل ،دبعاالیلع دیعس ،اتقدہ ،اوباوتمللک ،اوبدیعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ریمے اھبح  وک ٹیپ یک امیبری ےہ ،آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک دہش الپ ،رھپ
دفرسی ابر آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک دہش الپ ،رھپ (رسیتی ابر) آای افر رعض ایک ہک ںیم ےن الپای (نکیل افدئہ
ںیہنوہا)آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاچسےہ،افرریتےاھبح اکٹیپوھجاٹےہ،اوکسدہشالپ،انچہچناسےنرھپدہشالپای
وتفہدنترتسوہایگ۔

رافی  :ایعشنبفدیل،دبعاالیلعدیعس،اتقدہ،اوباوتمللک،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افٹنےکدفدھےسالعجرکےناکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
افٹنےکدفدھےسالعجرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 645

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥سَل ٦ب٣ ٩شٜين ،ثابت ،ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ب ٔض ٔ َِ ٥س َ٘ َْٗ ٥اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
اسا ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َس ََّل ُ ٦بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّّ َ ٧ ٪
آؤَ٧ا َوأَكٌِ ِٔ٨َ ٤ا َٓ َ٤َّ ٠ا َػ ُّحوا َٗاُٟوا ِ ٔ َّ ٪ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َوخ َْٔ ٤ة َٓأَِ٧زَ َُ ٟض ِ ٥ا َِّ َ ٟ
اَبُوا أَ َِ ٟباَ َ ٧ضا َٓ َ٤َّ ٠ا َػ ُّحوا َٗ َتُ٠وا َراعٔ َی
َح َة فٔی َذ ِوز ٕ َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ِ ٢
َ
َ
َ
َ
َفأَیِ ُت اَّ ٟز ُج َ١
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِ
اس َتاُٗوا َذ ِو َز ُظ ٓ ََب ٌَ َث فٔی آثارٔص َِٔ َ٘ َٓ ٥ل ٍَ أیِ ٔسیَ ُض َِ ٥وأ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس ََ ٤ز أ ًِيُ َُ ٨ض َِ َ ٥
َّاد َٗا ََٔ ٢لَٕ َ ٧ص َح ِّسثِىٔی بٔأ َ َط ِّس ًُ ُ٘وبَ ٕة ًَا َٗ َب ُط أ ٨َّ ٟي ُّی
ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥یِٜس ُٔ ٦اَلِ َ ِر َق بَٔ ٔ ٠شأ٧طٔ َحًَّی یَ َُ ٤
وت َٗا ََ ٢س ََّل ََْ ٓ ٦ب ََِ ٠ىٔی أَ َّ ٪ا َِ ٟحح َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح َّسثَ ُط ب ٔ َض َذا ٓ ََب َ َّ ٠ا َِ ٟح َش ََ٘ َٓ ٩ا ََ ٢وز ٔ ِز ُت أَُ َّ ٧ط  ٥َِ ٟیُ َح ِّسثِطُ
ملسم نب اربامیہ ،السؾ نب نیکسم ،اثتب ،اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہہک ھچکولوگں وک رمض اھت اؿولوگں ےن
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ںیمہانپہدےئجیافروخراکدےئجی،بجفہولگدنترتسوہےئگوترعضایکودہنییک
آبفوہاانوماقفےہ،وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکاقمؾ جہںیمافوٹنںےکاسھتاجیھبافررفامایہکاؿاکدفدھویپ،بج
فہ ولگ دنترتس وہ ےئگ وت یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک رچفاےہ وک لتقرکدای افر افٹناہکنرک ےل ےئگ ،آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےن اؿ ولوگں ےک ےھچیپ دنچ آدویمں وک اجیھب افر (رگاتفر رکا ےک) اؿ ےک اہھت اپؤفں وٹکادےیئ افر اؿ یک آوھکنں ںیم السح 
رھپادی،ںیمےناؿںیمےساکیصخشوکداھکیہکزنیموکاینپزابؿےساچنراہےہاہیںکتہکرمایگ،السؾےنایبؿایکہکےھجم
ربخ یلم ےہ ہک اجحج ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک ھجم ےس آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تخس رتنی ازا ےک قلعتم

دحثیایبؿرکف،اںوہںےنیہیدحثیایبؿیک،بجنسحرصبیوکربخیلموتاہکاکشفہاسدحثیوکایبؿہنرکےت۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،السؾنبنیکسم،اثتب،اسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افٹنےکاشیپبےسالعجرکےناکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
افٹنےکاشیپبےسالعجرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 646

٣وسی ب ٩اس٤اًی ، ١ہ٤اٗ ،٦تازہ ،ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی :
ٰ

اسا ا ِج َت َو ِوا فٔی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓأ َ ََ ٣زص ُِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّّ َ ٧ ٪
َرشبُوا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا
رشبُوا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َوأَبِ َواَ ٔ ٟضا َٓ َٔ ٠ح ُ٘وا ب ٔ َزاً ٔیطٔ ٓ َ ٔ
َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی َِ ٠ح ُ٘وا ب ٔ َزاً ٔیطٔ َي ٌِىٔی ِاْلٔب ٔ َََ ٓ ١ی ِ َ
َوأَبِ َواَ ٔ ٟضا َحًَّی َػ ََ ٠ح ِت أَبِ َساُ ُ ٧ض َِ َ٘ َٓ ٥تُ٠وا اٟزَّاعٔ َی َو َساُٗوا ِاْلٔب ٔ َََ ٓ ١ب َ َّ ٠أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب ٌَ َث فٔی كََ٠بٔض ٔ َِٓ ٥حٔی َئ
بٔض ٔ َِ َ٘ َٓ ٥ل ٍَ أَیِ ٔسیَ ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس ََ ٤ز أَ ًِيُ َُ ٨ض َِٗ ٥ا ََ َٗ ٢تا َزةُ َٓ َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩سٔي ٍ ٔ َ
ی ٩أَ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
اِ َٗ ٪ب َ ١أَ َِ ٪ت ِ٨ز ٔ َ ٢ا ُِ ٟح ُسوزُ
کک َ َ
ومیسنباامسلیع،امہؾ،اتقدہ،اسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکھچکولوگںوکودہنییکآبفوہاراسہنآح وتاؿوک
یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای ہک افٹن ےک رچفاوہں ےس ںیلم اؿ اک دفدھ افر اشیپب ںیئپ،انچہچن فہ ولگ افوٹنں ےک
رچفاےہ ےس ےلم افر اؿ اک دفدھ افر اشیپب ایپ اہیں کت ہک فہ دنترتس وہ ےئگ ،وت رچفاےہ وک لتق رک ڈاال افر افٹن ےل اھبےگ۔
بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ربخ  یچنہ وت اؿ ولوگں یک التش ںیم آد ی ےجیھب اؿ وک ڑکپ رک الای ایگ افر اؿ ےک اہھت اپؤفں اکن
دےیئےئگافراؿیکآوھکنں ںیمالسایئںریھپدیںیئگ۔اتقدہےنایبؿایکہک ھجمےس دمحمنبریسنیےنایبؿایکہیدحفدیکآایت
انزؽوہےنےسےلہپاکفاہعقےہ۔

رافی  :ومٰیسنباامسلیع،امہؾ،اتقدہ،اسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکالداہن(ولکیجن)ےسالعجرکےناکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
اکالداہن(ولکیجن)ےسالعجرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 647

راوی ً :بس اہلل ب ٩ابی طيبہً ،بیس اہلل  ،اَسائی٨٣ ،١ؼور ،خاٟس ب ٩سٌس رضی اہلل ً٨ہ

ِ ِج َ٨ا َو َ٨َ ٌَ ٣ا
َسائ ٔی ُ
ُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼورٕ ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ َ ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِ َ
ٔیَ٘ َٓ ٙا َ٨َ َٟ ٢ا ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜب ٔ َض ٔذظ ٔا ُِ ٟحب َ ِي َبةٔ
یٔ َ٘ َٓ ٙس ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َوصُ َو َ٣ز ٔ ْیف ٓ ٌََا َز ُظ ابِ ُ ٩أَبٔی ًَت ٕ
اِٟط ٔ
َُاُ ٔ ٟب بِ ُ ٩أَبِ َح َز ٓ ََ٤ز ٔ َق فٔی َّ ٔ
َّ
ِطا ٔ
ت َزیِ ٕت فٔی َص َذا ا َِ ٟحأ ٔ ٧ب َوفٔی صَ َذا ا َِ ٟحأ ٔ ٧ب
اٟش ِو َزا ٔ
ئ َٓد ُُذوا َٔ ٨ِ ٣ضا َخ ِّ ٤شا أَ ِو َس ِب ٌّا ٓ ِ
َاس َح ُ٘و َصا ث ُ َّ ٥اٗ ُ ُ
ِِطو َصا فٔی أَ ِن ٔٔطٔ بٔ َ٘ َ َ

َٓإ ٔ ًََّ ٪ائٔظَ َة َح َّسثَ ِتىٔی أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٪َّ ٔ ِ ٢ص ٔذظ ٔ ا َِ ٟح َّب َة َّ
اٟش ِو َزا َئ ٔطَٔائْ ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١زا ٕئ ِ ٔ ََّل
اٟشاُِ ٠ُٗ ٔ ٦ت َو َ٣ا َّ
َّٔ ٩ِ ٣
اٟش ُاَٗ ٦ا َ ٢ا ِِ ٤َ ٟو ُت
دبع اہلل نب ایب ہبیش ،دیبعاہلل  ،ارسالیئ ،وصنمر ،اخدل نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ
ےلچافراغ بلنبارحبیھبامہرےاسھتےھت،فہراہتسںیمامیبروہےئگمہولگودہنیےچنہپوتفہامیبرےھت،انبایبقیتعاؿیکایعدتوک
آےئافراہکہکاؿایسہداونںوکاایتخررکف،اس ےکاپچنایاستداےنےلرکاسوکوسھگرھپرفنغزوتیؿےکدنچرطقفںےکاسھت
اسوکاسیکانکںیماسرطػافراسرطػڈاولاسےیلہکرضحتاعہشئےنھجمےسایبؿایکاںوہںےنیبنیلصاہللہیلعفملس
وکرفامےتوہےئانسہکہیاکالداہنزجباسؾےکامتؾارماضاکالعجےہںیمےنوپاھچہکاسؾایکےہآپےنرفامایومت۔
رافی  :دبعاہللنبایبہبیش،دیبعاہلل،ارسالیئ،وصنمر،اخدلنبدعسریضاہللہنع

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

ابب  :بطاکایبؿ
اکالداہن(ولکیجن)ےسالعجرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 648

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ و سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َو َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ئ ٔطَٔائْ ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١زا ٕئ ِ ٔ ََّل َّ
أَ ِخب َ َ ٍص َُ٤ا أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی ا َِ ٟح َّب ٔة َّ
اٟش َاَٗ ٦ا َ ٢ابِ ُ٩
اٟش ِو َزا ٔ
اٟش ُا ٦ا ِِ ٤َ ٟو ُت َوا َِ ٟح َّب ُة َّ
اب َو َّ
اٟش ِو َزا ُئ ُّ
ٔط َض ٕ
اٟظؤ٧یز ُ
ییحی نب ریکب ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،اوبہملس ف دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں
ےنایبؿایکہکںیمےنآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےت وہےئانسہکایسہداےنںیمزجباسؾےکامتؾارماضیکافشءےہ،
انباہشبےناہکہکاسؾےسرمادومتےہافرایسہداےنےسرمادولکیجنےہ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،اوبہملسفدیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضیےکےئلنل ٹنننہاکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
رمضیےکےئلنل ٹنننہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 649

٣وسیً ،بساہلل  ،یو٧ص ب ٩یزیسً٘ ،ی ١اب ٩طہاب ،رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا
راوی  :حبا ٪بٰ ٩

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی
یس ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا حٔبَّا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
اب ًَ ِِ ُ ٩
یف َوِ ٤َِ ٠ٟٔحزُو ًَٔ ٪ل َی ا َِ ٟضأ ٔ ٟک َوکَاِ َ ٧ت َت ُ٘و ُِ ٢نِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت َتأ ِ ُ٣زُ بٔاَّ ٟتِ٠بٔي ٔن ٤َِ ٠ٟٔز ٔ ٔ

یف َو َت ِذ َص ُب ب ٔ َب ٌِ ٔف ا ُِ ٟحزِ ٔ٪
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢اَّ ٟت ِ٠بٔي ََ ٨ة تُحٔ َُّ ُٓ ٥ؤا َز ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ

ةحؿنبومیس،دبعاہلل،ویسننب سیدی،لیقعانباہشب،رعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہہکرمضی
ےک ےئل افر رمےن فاولں یک فہج ےس زمغدہ ولوگں ےک ےئل نلنٹننہ اک مکح دیتی ںیھت افر یتہک ںیھت ہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکنلنٹننہرمضیےکدؽوکراتحاچنہپاتےہافرمغوکدفررکاتےہ(نلنٹننہدفدھدہشافروچرکےسانبای
اجاتےہ)۔
رافی  :ةحؿنبومٰیس،دبعاہلل،ویسننبسیدی،لیقعانباہشب،رعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
رمضیےکےئلنل ٹنننہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 650

راوی َ :ف وہ ب ٩اِ٤ٟزاً ،لی ب٣ ٩شہز ،ہظا ٦اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ئ َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت َتأ ِ ُ٣زُ بٔاَّ ٟت ِ٠بٔي َٔ ٨ة
َح َّسثَ َ٨ا َ َِف َوةُ بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ِِ ٤َ ٟزا ٔ

ٔیف ا٨َّ ٟآ ٔ ٍُ
َو َت ُ٘و ُ ٢ص َُو ا َِ ٟبِ ُ

رففہ نبارغملا ،یلعنب رہسم ،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحت اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےس رفاتیرکےتںیہہکرضحت اعہشئریض
اہللاعتٰیلاہنعمہولوگںوکنلنٹننہاکمکحدیتیںیھتافررفامیتںیھتفہعفناچنہپےنفاالوہاتےہارگہچفہاندنسپوہاتےہ۔

رافی  :رففہنبارغملا،یلعنبرہسم،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انکںیمدفاڈاےنلاکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
انکںیمدفاڈاےنلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 651

راوی ٌ٣ :لی ب ٩اسس ،وہیب ،اب ٩كاُض ،كاُض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ

َّا ٦أَ ِج َز ُظ َوا ِس َت ٌَ َم
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َت َح ََ ٥وأَ ًِ َلی ا َِ ٟحح َ

م جعلینبادس،فبیہ،انباطؤس،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہلل امہنےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنےنھچپاگلےنفاےل
وکاسیکارجتدیافرانکںیمدفاڈا ی۔
رافی  :معلینبادس،فبیہ،انباطؤس،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

درایح طسقدنہیانکںیمڈاانل،سکیھبایسوکےتہکںیہ،ےسیجاکوفراقوفر(وبےتلیہ...
ابب  :بطاکایبؿ
درایح طسقدنہیانکںیمڈاانل،سکیھبایسوکےتہکںیہ،ےسیجاکوفراقوفر(وبےتلںیہ)ایسرطحک جسؼت،زنتعےکینعمںیہ،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےنقسؼت
ڑپاھےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 652

راوی  :ػسٗہ ب ٩نٔی ،١ابً ٩يي٨ہ ،زہزیً ،بیس اہلل  ،اٗ ٦یص ب٨ت ٣حؼ٩

َح َّسثَ َ٨ا َػ َس َٗ ُة بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اٟزُّصِز ٔ َّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ُ ِِّ َٗ ٦ی ٕص ب ٔ ِ٨تٔ ِٔ ٣ح َؼ َٕٗ ٩اَِ ٟت
َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُِ ٠ًَ ٢ی ٥ِ ُٜب ٔ َض َذا ا ٌُِ ٟوز ٔا ِٟض ٔ ِ٨س ِّٔی َٓإ ٔ َّٔ ٓ ٪یطٔ َس ِب ٌَ َة أَ ِطٔ َٔی ٕة ي ُِش َت ٌَ ُم بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌُ ٟذ َرة ٔ
َویَُُّ ٠س بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ذَا ٔ
ئ
ت ا َِ ٟح ِٔ ٨ب َو َز َخُِ ٠ت ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔابِ ٕ ٩لٔی َ ٥َِ ٟیأِک ُ ِ ١ا َّٟل ٌَ َاََ ٓ ٦با ََِ ٠ًَ ٢یطٔ ٓ ََس ًَا ب ٔ َ٤ا ٕ
َف َّغ ًََِ ٠یطٔ
ََ
دصہقنب لض،انبہنییع،زرہی،دیبعاہلل،اؾسیقتنبنصحمیتہک ںیہہکںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہکمت
اسوعددنہیوکاایتخررکف،اسںیماستمسقاکالعجےہ،رمضذعرہںیمانکںیمڈا یاجےئ،ذاتابنجلںیمابچح اجےئافرںیم
یبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیما ےنےٹیبوکےلرکاحرضوہح وجایھباھکانںیہناھکات،اسےنآپےکڑپکفںرپاشیپبرکدای،
آپےناپینوگنمارکاسرپڑھچکدای۔
رافی  :دصہقنبلیفن،انبہنییع،زرہی،دیبعاہلل،اؾسیقتنبنصحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکفتقےنھچپوگلاےئ،افراوبومیسےنراتےکفتقےنھچپوگلاےئ...
ابب  :بطاکایبؿ
سکفتقےنھچپوگلاےئ،افراوبومیسےنراتےکفتقےنھچپوگلاےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 653

راوی  :ابو ٤ٌ٣زً ،بساٟوارث ،ایوبًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا َ ٢ا ِح َت َح َ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ

َوص َُو َػائ ْٔ٥
اوبرمعم،دبعاولارث،اویب ،رکعہم،رضحتانبابعس ریضاہللہنع ےتہک ںیہہکیبن یلصاہللہیلعفملسےنرفزہیک احتلںیمےنھچپ
وگلاےئ۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسافرا جاؾیکاحتلںیمےنھچپوگلاےناکایبؿ،انب ٹبجٹننہےنیبنیلصاہللہیلعف...
ابب  :بطاکایبؿ
رفسافرا جاؾیکاحتلںیمےنھچپوگلاےناکایبؿ،انب ٹبجٹننہےنیبنیلصاہللہیلعفملسےساسوکرفاتیایکےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 654

راوی ٣ :شسز ،سٔیا٤ً ،٪زو ،كاُض وًلاء ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا َ ٢ا ِح َت َح َ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ض َو ًَ َلا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
َح ْ٦
َوص َُو ُٔ ِ ٣
دسمد،ایفسؿ،رمعف،اطؤسفاطعء،رضحت انبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنا جاؾیکاحتلںیمےنھچپ
وگلاےئ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،رمعف،اطؤسفاطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امیبرییکفہجےسےنھچپوگلاےناکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
امیبرییکفہجےسےنھچپوگلاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 655

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩اتً ،١بساہلل  ،ح٤یس كوی ،١ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُح َِ ٤ی ْس َّ
 ٩ِ ًَ ١إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط ُسئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١أَ ِجز ٔا َِ ٟححَّأ ٦
اٟلؤی ُ
َٓ َ٘ا َ ٢ا ِح َت َح ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َح َُ ٤ط أَبُو كَ ِي َب َة َوأَ ًِ َلا ُظ َػا ًَي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَاَ ٕ ٦وک َ ََّ ٣َ ٥َ ٠واَ ٔ ٟی ُط َٓ َد َّٔ ُٔوا ًَ ِ٨طُ

َح ُّی َو َٗا ََ ٢لَ ُت ٌَ ِّذبُوا ٔػب ِ َیا ٥ِ َُٜ٧بٔا ِ٤ِ َِ ٟز ٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌُ ٟذ َرة ٔ َو ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ
َو َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أَ َِ ٣ث َ٣َ ١ا َت َسا َویِت ُِ ٥بٔطٔ ا ِٔ ٟح َحا َُ ٣ة َوا ِِ ُ٘ ٟش ُم ا َِ ٟب ِ ٔ
بٔا ِِ ُ٘ ٟش ٔم

دمحمنباقملت،دبعاہلل،دیمح رلی،اسن ریض اہللہنعےس ےنھچپاگلےنفاےل یکارجت ےکقلعتموپاھچ وتاںوہںےن اہکہک یبن یلص
اہللہیلعفملسےنےنھچپوگلاےئ،اوبہبیطےنآپوکےنھچپاگلےئےھتافرآپےناؿوکدفاصعہلغدولاایافراؿےکاموکلںےسرفزاہن
ےلاجےنفا یرمقںیمفیفخترکےنےکقلعتموگتفگیک ،وتاںوہںےنفیفخترکدیافررفامایہکرتہبنیالعجوجمترکےتوہفہےنھچپ
وگلاانافرطسقرحبیےہافررفامایہکا ےنوچبںاکاتولدابرکفیلکتہندفافرمتطسقاامعتسؽرکف۔
رافی  :دمحمنباقملت،دبعاہلل،دیمح رلی،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
امیبرییکفہجےسےنھچپوگلاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 656

راوی  :سٌیس ب ٩ت٠یس ،اب ٩وہب٤ً ،زو وُي ٍہ ،بٜي ًٍ ،اػ ٥ب٤ً ٩زبٗ ٩تازہ ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

اػ َ ٥بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ َٗ ٩تا َز َة
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُ ٩تٔ٠ی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِْ ٤زو َوَُيِ ٍُ ُظ أَ َّ ٪ب ُ َٜي ِ ّ ٍا َح َّسثَ ُط أَ َّٔ ًَ ٪
َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٪جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَا َز ا ِ ٍَ ٨َّ َ٘ ٤ُ ٟث ُ ََّٗ ٥ا َََ ٢ل أَبِ َز ُح َحًَّی َت ِح َتحٔ ََٓ ٥إٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُٔ ٓ ٪َّ ٔ ِ ٢یطٔ ٔطٔ ّ
َائ
دیعسنبت،انبفبہ،رمعففریغہ،ریکب،اعمصنبرمعنباتقدہ،اجربنبدبعاہللریضاہللہنعمجیق یکایعدتوکےئگوتاہکہکںیماس
فتقکتںیہناجؤںاگ،بجکتہکمتےنھچپوگلاول،اسےئلہکںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسےسانسہکاسںیمافشےہ۔
رافی  :دیعسنبت،انبفبہ،رمعففریغہ،ریکب،اعمصنبرمعنباتقدہ،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسںیمےنھچپوگلاےناکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
رسںیمےنھچپوگلاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 657

راوی  :اس٤اًی ،١س٠امی٤٘٠ً ،٪ہً ،بساٟزح ٩٤ارعدً ،بساہلل ب ٩بحي٨ہ

َ
َ
رع َد أَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ ابِ َ ٩ب ُ َح ِي ََ ٨ة یُ َح ِّس ُث
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ة أُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اَلِ ِ َ
َح ْ ٦فٔی َو َس ٔم َرأِ ٔسطٔ َو َٗا َ ٢اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی
یَ َّٜ ٣َ ٙة َوص َُو ُٔ ِ ٣
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َت َح َ ٥ب ٔ َِ ٠ه ٔی َج َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ٕ ٤
ْط ٔ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َت َح َ ٥فٔی
ُٔک َُ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ

َرأِ ٔسطٔ
اامسلیع ،امیلسؿ ،ہمقلع ،دبعارلنمح ارعج ،دبعاہلل نب ٹبجٹننہ ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اقمؾ یحل لمج ںیم وج ےک
راےتس رپ ےہ ،احتل ا جاؾ ںیم ا ےن درایمین رس ںیم ےنھچپ وگلاےئ افر ااصنری ےن ایبؿ ایکہک ھجم ےس اشہؾ نب اسحؿ ےن ،اؿ ےس
رکعہمےن،رکعہمےنرضحتانبابعسریضاہلل امہنےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنا ےنرسںیمےنھچپوگلاےئ۔
رافی  :اامسلیع،امیلسؿ،ہمقلع،دبعارلنمحارعج،دبعاہللنب ٹبجٹننہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آدےھرسایوپرےرسےکدردںیمےنھچپوگلاےناکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
آدےھرسایوپرےرسےکدردںیمےنھچپوگلاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 658

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابً ٩سی ،ہظاًُ ،٦ک٣ہ ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض ا ِح َت َح َ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔی ًَ ِ ٩ص ٔظَ أ ِ ً ٩ِ ًَ ٕ ٦

ا ٪بٔطٔ ب ٔ َ٤ا ٕئ ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ِ ُٟه ُی َج ََ ١ٕ ٤و َٗا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س َوا ٕئ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ص ٔظَ ْا٩ِ ًَ ٦
َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َرأِ ٔسطٔ َوص َُو ُٔ ِ ٣
َح َْ ٩ِ ٣ٔ ٦و َج ٍٕ ک َ َ
َح ْ ٦فٔی َرأِ ٔسطٔ َٔ ٩ِ ٣ط٘ٔی َ٘ ٕة کَاِ َ ٧ت بٔطٔ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح َت َح ََ ٥وص َُو ُٔ ِ ٣
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًِٔ

دمحمنباشبر،انبدعی،اشہؾ،رکعہم،انبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےندردرسےکفہجےساحتلا جاؾ
ںیمےنھچپوگلاےئ،اسفتقآپاساپینےکاپسےھت،سجوکیحللمجاہکاجاتےہ،افردمحمنبوسارےنایبؿایکہکمہےساشہؾےن
اںوہں ےن رکعہم ےس ،ہک انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن آدےھ رسےک درد ےک فہج ےس
احتلا جاؾںیمےنھچپوگلاےئ۔

رافی  :دمحمنباشبر،انبدعی،اشہؾ،رکعہم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
آدےھرسایوپرےرسےکدردںیمےنھچپوگلاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 659

راوی  :اس٤اًی ١ب ٩ابا ،٪ابُ ٩شیً ،١اػ ٥ب٤ً ٩ز ،جابز بً ٩بس اہلل

اػ ُ ٥بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا ِٔ َِ ٟشی َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُ ٩أَبَ َ
َكَةٔ ِٔ ٣ح َح ٕ ٥أَ ِو َِ ٟذ ًَ ٕة َٔ٧ ٩ِ ٣ا ٕر َو َ٣ا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٪ِ ٔ ِ ٢ک َ َ
َبَ ٔة ًَ َش ٕ ١أَ ِو َ ِ
ا ٪فٔی َط ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣أَ ِزؤیَتَٔ ٥ِ ُٜخي ِ ْ ٍ َٓف ٔی َ ِ

أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ َِ ٛتو ٔ َی

ع
اامسلیعنباابؿ،انب سنل،اعمصنبرمع،اجربنبدبعاہللےتہکںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہک
ارگاہمتریدفاؤفںںیمےسیسکںیمالھبح ےہ،وتدہشےنیپںیمایےنھچپوگلاےنںیمایآگےسدا عی ںیمےہافرںیمداغوگلاےن وک
دنسپںیہنرکات۔
ع
رافی  :اامسلیعنباابؿ،انب سنل،اعمصنبرمع،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فیلکتیکفہجےسرسڈنمفاےناکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
فیلکتیکفہجےسرسڈنمفاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 660

ٟیلیٌٛ ،ب بً ٩حزہ
راوی ٣ :شسز ،ح٤از ،ایوب٣ ،حاہس ،اب ٩ابی ٰ

وب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣حاص ّٔسا ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَب ٔی َِ ٟیل َی ًَ ٌِِ َٛ ٩بٕ ص َُو ابِ ُِ ًُ ٩ح َز َة َٗا َ ٢أَتَی ًَل َ َّی أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ک ُُِٗ ٠ت َن ٌَ ِ٥
اَ ٣
 ١یَت َ َ٨اثَزُ ًَ َِ ٩رأِسٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَیُ ِؤذٔی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َ ٩َ ٣ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٔة َوأََ٧ا أُوٗ ٔ ُس َت ِح َت ب ُ ِز َٕ ٣ة َوا ُِ ٤ِ َ٘ ٟ
ک َص َو ُّ
وب ََل أَ ِزرٔی بٔأَیَّتٔضٔ َّ٩بَ َسأَ
َٗا ََٓ ٢ا ِحَ ِٙ ٔ ٠و ُػ ِ ٥ثَ ََلث َ َة أَیَّإ ٦أَ ِو أَكٌِ ِٔٔ ٥س َّت ّة أَ ِو ا ِن ُش ِ
ک َن ٔشی َّ ٜة َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
دسمد ،امحد ،اویب ،اجمدہ ،انب ایب  ٰیلی ،بعک نب رجعہ ےتہک ںیہ ہک ریمے اپس آپ یلص اہلل ہیلع فملس دحہیبی ےک زامہن ںیم رشتفی
الےئ،اساح ؽںیمہکیڈنایےکےچینآگاگلسےئوہےئاھتافررسےسوجںیئڑھجریہںیھت،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکہی
ڑیکے ےھجت فیلکت دےتی ںیہ ،ںیم ےن اہکیج اہں! آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامایرس ڈنمفا ےل افر نیت دؿ رفزے رھک ای ھچ
ونیکسمںوکاھکانالھکایرقابینرک،اویبےناہکہکےھجمایدںیہنہکےلہپایکرفامایاھت۔
رافی  :دسمد،امحد،اویب،اجمدہ،انبایب ٰیلی،بعکنبرجعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿ،وجوخدداغوگلاےئاییسکوکداغاگلےئافراسصخشیکتلیضفاکایب...
ابب  :بطاکایبؿ
اسصخشاکایبؿ،وجوخدداغوگلاےئاییسکوکداغاگلےئافراسصخشیکتلیضفاکایبؿوجداغہنوگلاےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 661

راوی  :ابواٟوٟیس ،ہظا ٦بً ٩بس ا٠٤ٟکً ،بساٟزح ٩٤ب ٩س٠امی ٪بُ ٩شیً ،١اػ ٥ب٤ً ٩ز بٗ ٩تازہ ،حرضت جابز رضی اہلل
ً٨ہ

اػ ُ ٥بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ َٗ ٩تا َز َة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ا ِٔ َِ ٟشی َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ

َكَةٔ ِٔ ٣ح َح ٕ ٥أَ ِو َِ ٟذ ًَ ٕة
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ ّزا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٪ِ ٔ ِ ٢ک َ َ
ا ٪فٔی َط ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣أَ ِزؤیَتٔٔ ٥ِ ُٜطَٔائْ َٓف ٔی َ ِ
ب ٔ َ٨ارٕ َو َ٣ا أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ َِ ٛتو ٔ َی

ع
اوباولدیل،اشہؾ نبدبعاکلمل ،دبعارلنمحنبامیلسؿنب سنل،اعمص نبرمع نباتقدہ ،رضحتاجربریضاہللہنع ےتہکںیہہکآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکارگاہمتریدفاؤںںیمےسیسکزیچںیمافشےہوتفہےنھچپوگلاےنایآگےسداغدےنیںیمےہافرںیم
داغدےنیوکدنسپںیہنرکات۔
ع
رافی  :اوباولدیل،اشہؾنبدبعاکلمل،دبعارلنمحنبامیلسؿنب سنل،اعمصنبرمعنباتقدہ،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اسصخشاکایبؿ،وجوخدداغوگلاےئاییسکوکداغاگلےئافراسصخشیکتلیضفاکایبؿوجداغہنوگلاےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 662

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩یَّسہ ،ابٓ ٩ـی ١حؼينً ،ا٣ز٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َََ ٢ل
َّس َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا حُ َؼي ِْن ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َح َّسثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
َّ
ض َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َکتُ ُط َ ٔ ٟشٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ُرٗ َِی َة َِٔل ًَٔ ٩ِ ٣ي ِ ٕن أَ ِو ُح َٕ ٤ة ٓ ََذ َ ِ
َّ
ٔیُِ ٠ُٗ ٥ت َ٣ا
ُٔ
رع َؿ ِت ًَل َ َّی اَلِ ُ ََ َٓ ٥ُ ٣ح ٌَ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َوا٨َّ ٟبٔیَّا ٔ ٪یَ ُُّ ٤ز َ
وُ ٌَ ٣َ ٪ض ِ ٥اَّ ٟزص ُِم َوأ ٨َّ ٟي ُّی َِ ٟی َص ٌََ ٣طُ أَ َح ْس َحًی ُرٓ ٔ ٍَ لٔی َس َوا ْز ًَو ْ
وسی َو َٗ ِو ُُ ٣ط ٗٔی َ ١اُ ِ ٧و ِز ِلٔ َی اَلِ ُ ُٓ َٔٓ ٙإٔذَا َس َوا ْز یَ ََِ ٤لُ اَلِ ُ ُٓ َ ٙث ُ َّٔٗ ٥ی َ ١لٔی اُ ِ ٧و ِز صَا صُ َ٨ا َو َصا صُ َ٨ا فٔی
َص َذا أ ُ ًَّٔ٣ی َص ٔذظ ٔٗٔی َ ١بَ ِ ١صَ َذا َُ ٣
آَٓا َّٔ ٚ
اب ث ُ َّ٥
و ٪أَ ِّٟٔا بٔ َِيِ ٍ ٔح َٔش ٕ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٔ ٩ِ ٣ص ُؤ ََل ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َٓإٔذَا َس َوا ْز َٗ ِس َََ َ ٣ل اَلِ ُ ُٓ َٔٗ ٙی ََ ١ص ٔذظ ٔ أ ُ َّ٣ت َ
ُک َو َی ِس ُخ ُ
ئ َس ِب ٌُ َ

َز َخ ََ ١و ٥َِ ٟیُ َبي ِّ ِن َُ ٟض َِٓ ٥أَٓ َ
یُ ٩وُ ٔ ٟسوا فٔی
ی ٩آ َ٨َّ ٣ا بٔاہللٔ َو َّات َب ٌِ َ٨ا َر ُسو َُ ٟط َٓ َِ ٨ح ُ ٩ص ُِ ٥أَ ِو أَ ِو ََلزَُ٧ا َّأ ٟذ َ
َاق ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦و َٗاُٟوا ِ َ ٧ح َُّ ٩أ ٟذ َ
وَ ٪و ََل
َْخ َد َٓ َ٘ا َ ٢صُ َِّ ٥أ ٟذ َ
ُوَ ٪و ََل یَ َت َليَّ ٍُ َ
یََ ٩ل َي ِشتَ ٍِٗ َ
ِاْل ٔ ِس ََلَٓ ٔ ٦إَّٔ٧ا ُوِ ٔ ٟسَ٧ا فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة ٓ ََب َ َّ ٠أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠

وَ٘ َٓ ٪ا ًَُ ٢ک َ َ
آِ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أََ٧ا
وَ ٪و ًَل َی َربِّض ٔ ِ ٥یَ َت َوکََّ ُ٠
َیَ ِٜت ُو َ
اط ُة بِ ُِ ٣ٔ ٩ح َؼ ٕ ٩أَ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أََ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ َ٘ َٓ ٥اُ َ ٦
ک ب ٔ َضا ًُک َّ َ
اط ُة
َٗا ََ ٢س َب َ٘ َ
رمعاؿ نب رسیمہ ،انب لیضف نیصح ،اعرم ،رمعاؿ نب نیصح ےتہک ںیہ ہک دبرظن ای زرہےلی اجونر (اسپن وھچب فریغہ) ےک اکےنٹ ےک
ماجزئںیہن،ںیمےندیعسنبریبجےسایبؿایکوتاںوہںےناہکمہےسانبابعسریضاہللہنعےندحثیایبؿ
وسا(یسکزیچرپ) ز
یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف امای ریمے اسےنم دنچ آںیتی  شی یک ںیئگ ،اکی ای دف یبن ذگرےن ےگل اؿ ےک اسھت اکی
امجتع یھت افر یبن ےک اسھت وکح  صخش ہن اھت ،اہیں کت ہک ریمے اسےنم اکی ڑبی امجتع  شی یک یئگ ،ںیم ےن وپاھچ ہک ہی ایک
ےہ؟ ایک ہی ریمی اتم ےہ؟ وجاب الم ہک ہی ومٰیس ہیلع امالسؾ ںیہ افر اؿ یک وقؾ ےہ ،اہک ایگ اقف یک رطػ دوھکی وت داھکی ہک اکی
امجتعآامسؿےکاقفوکریھگےوہےئ یھت ،اہکایگہیاہمتریاتمےہافر اؿ ےس خرتزہارریغباسحبےکتنج ںیم دالخوہں
ےگ،رھپادنررشتفیےلےئگافرہیہنؤالتایہکفہولگوکؿںیہ،وتولگڑگھجےنےگلافرم ےن ےگلہکفہمہںیہ،اسےئلہکمہاہلل
رپاامیؿ الےئ ،افراس ےکروسؽیکاابتعیک ،ایامہری افالدےہ،وج االسؾںیم دیپاوہح ،اس ےئلہکمہ وتاجتیلہ ںیم دیپاوہےئ،
یبنیلصاہلل ہیلع فملسوک ہیربخ یلم،رفامای ہکہیفہولگںیہ ،وجمزںیہن ڑپےتھافرہن دبیلعف رکےتںیہافر ہنداغ اگلےتںیہافرا ےن
رب رپ رھبفہس رکےت ںیہ ،اکعہش نب نصحم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ایک ںیم اؿ ولوگں ںیم ےس وہں ،آپ ےن رفامای اہں! اکی
دفرسا صخش ڑھکا وہا افر وپاھچ ہک ںیم یھب اؿ ولوگں ںیم ےس وہں ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اکعہش مت ےس ابزی ےل ایگ
(تقبسےلایگ)۔
رافی  :رمعاؿنبرسیمہ،انبلیضفنیصح،اعرم،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آھکنںیمفیلکتےکفتقدہشافررسہماگلےناکایبؿ،اساببںیماؾہیطعےسرفاتیےہ...
ابب  :بطاکایبؿ
آھکنںیمفیلکتےکفتقدہشافررسہماگلےناکایبؿ،اساببںیماؾہیطعےسرفاتیےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 663

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،طٌبہ ،ح٤یس ب٧ ٩آٍ ،زی٨ت ،ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی حُ َِ ٤ی ُس بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة
اٖ ًَل َی ًَ ِيَ ٔ ٨ضا َٓ َ٘ا َ٢
ََکوا َُ ٟط ا ِلِ ُٜح ََ ١وأََّ٧طُ یُ َد ُ
َکو َصا ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وذ َ ُ
تُ ُوف ِّ َی َز ِو ُج َضا َٓا ِط َت َِ ٜت ًَ ِي ََ ٨ضا ٓ ََذ َ ُ
َ أَ ِح ََلس َٔضا أَ ِو فٔی أَ ِح ََلس َٔضا فٔی َ ِّ
َِ َ٘ ٟس کَاِ َ ٧ت ِ ٔ ِح َسا َُ َّ٩ٛت ُِ ُٜ٤ث فٔی بَ ِيت َٔضا فٔی َ ِّ
َ بَ ِيت َٔضا َٓإٔذَا ََّ ٣ز کَِْ ٠ب َر َِ ٣ت َب ٌِ َز ّة ٓ ََض ََّل أَ ِر َب ٌَ َة

رشا
أَ ِط ُضز ٕ َو ًَ ِ ّ

دسمد ،ییحی  ،ہبعش،دیمحنب انعف،زتنی،اؾہملسریضاہلل اہنعیتہکںیہہکاکیوعرت اکوشرہرمایگ ،اسیکآھکنںیمفیلکتوہح  وت
ولوگں ےن ہی امرجا آپ یلص اہللہیلع فملس ےسایبؿ ایک افر اتبایہک اس یک آھکن (ےک اجےن) اک رطخہ ےہ ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامایمتںیمےساکیوعرتا ےنرھگںیمبسےسرخابمسقےکابلسںیمای(ہیرفامایہک)بسےسرخابرھگںیما ےنابلسںیم
ڑپیریتہیھت،بجوکح  اتذگراتوتفہینگنیمیتکنیھپیھت،وتایکفہ(اب)اچرامہدسدؿیھبربصںیہنرکیتکس۔
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،دیمحنبانعف،زتنی،اؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نم(اکیمسقمنبش)آھکنےکےئلافشےہ...
ابب  :بطاکایبؿ
نم(اکیمسقمنبش)آھکنےکےئلافشےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 664

٣ثىی٨ُ ،سر ،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک٤ً ،زو بُ ٩حیث ،سٌیس ب ٩زیس
راوی ٣ :ح٤س بٰ ٩

ٔیس بِ َ٩
ُحیِ ٕث َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِ٤زُو بِ ََ ُ ٩

َزیِ ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا ِل َ٤ِ ٜأَةُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٩ِّ ٤َ ٟو َ٣ا ُُصَا ٔطَٔائْ ٌَِ ٠ٟٔي ِ ٔن َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوأَ ِخب َ َ ٍنٔی ا َِ ٟح َ٥ُ ٜ
ُحیِ ٕث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َ٤َّ ٟا
بِ ًُُ ٩ت َ ِي َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا َِ ٌُ ٟزن ٔ ِّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ُ ٩
ُ
ُک ُظ َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ ًَ ِب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک
َح َّسثَىٔی بٔطٔ ا َِ ٟح َ ٥َِ ٟ ٥ُ ٜأِ ٔ ِ ٧

دمحم نب ٰینثم ،دنغر ،ہبعش ،دبعاکلمل ،رمعف نب  جثی ،دیعس نب زدی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک
اسپن یک رتھچی نم ےس وہیت ےہ افر اس اک اپین آوھکنں ےک ےئل افشےہ ،ہبعش ےن اہک ہک ھجم ےس مکح نب ہبقع ےن وباہطس نسح
رعیف ،رمع نب  جثی،دیعسنب زدی ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ایک ےہ ،ہبعش ےن اہکہک بج ھجم ےس مکح ےن اس دحثی وک
ایبؿایکوتںیمےندبعاکلملیکدحثیےساساکااکنرںیہنایک۔
رافی  :دمحمنبٰینثم،دنغر،ہبعش،دبعاکلمل،رمعفنب جثی،دیعسنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنمںیماکیرطػدفارےنھکاکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
ہنمںیماکیرطػدفارےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 665

٣وسی ب ٩ابی ًائظہً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩باضً ،ائظہ رضی اہلل
راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،یحٌی ب ٩سٌیس ،سٔیاٰ ،٪
ً٨ہ٥

وسی بِ ُ ٩أَبٔی ًَائٔظَ َة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣
ض َو ًَائٔظَ َة أَ َّ ٪أَبَا بَ ُِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗ َّب َ ١أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َ٣ی ِّْت َٗا ََ ٢و َٗاَِ ٟت
ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یف َّ ٔ ٟ
ئ َٓ َ٤َّ ٠ا أَٓ َ
َاَٗ ٚا َ ٢أَ ٥َِ ٟأََ ِ ٧ض ٥ِ ُٜأَ ِ٪
َکاص َٔی ُة ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
٠س َوا ٔ
ًَائٔظَ ُة ََ ٟس ِزَ٧ا ُظ فٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ َٓ َح ٌَ َُ ١ي ٔظي ٍُ ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا أَ ََِ ٪ل َتُّ ُ٠سونٔی َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َ َ

یف َّ ٔ ٟ
َّاض َٓإُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟي ِظ َض ِس ُ٥ِ ٛ
َکاص َٔی َة ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
٠س َوا ٔ
ئ َٓ َ٘ا َََ ٢ل یَ ِب َقی فٔی ا ِٟب َ ِیتٔ أَ َح ْس ِ ٔ ََّل َّ ُٟس َوأََ٧ا أَُ ِ ٧وزُ ِ ٔ ََّل ا ٌَِ ٟب َ
َتُّ ُ٠سونٔی ُٗ ِ٨َ ٠ا َ َ
یلع نب دبعاہلل  ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ،ومٰیس نب ایب اعہشئ ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ابعس افر اعہشئ ریض اہلل ےن م ےتہک ںیہ ہک اوبرکب
ریضاہللہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملساکوبہسایل،بجہکآپفافتاپےکچ ےھت،رضحت اعہشئریضاہللاہنعاکایبؿےہہکمہےن
آپیلصاہللہیلعفملسیکامیبریںیمآپےکہنمںیمدفاڈا ی،آپیلصاہللہیلعفملسااشرہےسمہولوگںوکرفامےنےگلہکریمے
ہنمںیمدفاہنڈاول،مہےناہکہکرمضیدفاوکربااتھجمسیہ ےہ(انچہچندفاڈاؽدی)بجاافہقوہاوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
ایکںیمےنںیہمتہنمںیمدفاڈاےنلےسعنمںیہنایکاھت،مہےنرعضایکمہوتومعم یرمضییسیجرکاتہہ ےتھجےھت،آپیلصاہلل
ہیلع فملس ےن رفامای ہک رھگ ںیم وکح  صخش ریمے اسےنم دفاح  الپےئ اجےن ےس ہن  چ ےکس اگ ،وساےئ انب ابعس ےک ہک فہ اس ںیم
رشکیہنےھت۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ییحینبدیعس،ایفسؿ،ومٰیسنبایباعہشئ،دیبعاہللنبدبعاہللنبابعس،اعہشئریضاہللےن م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ہنمںیماکیرطػدفارےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 666

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪زہزیً ،بیس اہلل  ،اٗ ٦یص

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ُ ِِّ َٗ ٦ی ٕص َٗاَِ ٟت َز َخُِ ٠ت بٔابِ ٕ ٩لٔی
َّ
َّ
ُغ َ ٪أَ ِو ََل َز ُ َّ٩ٛب ٔ َض َذا ا ََِٔ ٌٟل ٔٚ
ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َٗ ِس أَ ًِ َُ ِ٘ ٠ت ًََِ ٠یطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌُ ٟذ َرة ٔ َٓ َ٘ا ًََ ٢ل َی َ٣ا َت ِس َ ِ
َات ا َِ ٟح ِٔ ٨ب ي ُِش ٌَ ُم ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌُ ٟذ َرة ٔ َویَُُّ ٠س ٔ ٩ِ ٣ذَا ٔ
ت ا َِ ٟح ِٔ ٨ب
ًََِ ٠ی َّ٩ُٜب ٔ َض َذا ا ٌُِ ٟوز ٔ ا ِٟض ٔ ِ٨س ِّٔی َٓإ ٔ َّٔ ٓ ٪یطٔ َس ِب ٌَ َة أَ ِطٔ َٔی ٕة َٔ ٨ِ ٣ضا ذ ُ

آَ ٪إ ٔ َّّ ٤َ ٌِ ٣َ ٪زا َي ُ٘و ُ ٢أَ ًِ َُ ِ٘ ٠ت ًََِ ٠یطٔ َٗا ََ ٥َِ ٟ ٢ی ِحٔ َِى
ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت اٟزُّصِز ٔ َّی َي ُ٘و ُ ٢بَي َّ َن َ٨َ ٟا اث ِ َ٨ي ِ ٔن َو ٥َِ ٟیُ َبي ِّ ِن َ٨َ ٟا َخ َِ ٤ش ّة ُُِٗ ٠ت ُ ٔ ٟشٔ َِی َ
ک ب ٔ ِاْل ٔ ِػ َب ٍٔ َوأَ ِز َخ َُ ١سٔ َِیا ُ ٪فٔی َح َٜٔ ٨طٔ ِٔ٤َ َّ ٧ا َي ٌِىٔی
ٕ ُسٔ َِیا ُ ٪ا ََِ ُِ ٟل َ ٦یُ َح َُّ ٨
ِٔ٤َ َّ ٧ا َٗا َ ٢أَ ًِ َُ ِ٘ ٠ت ًَ ُِ ٨ط َحٔٔوِ ُت ُط ٔ ٩ِ ٣فٔی اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َو َػ َ

َر ِٓ ٍَ َح َٜٔ ٨طٔ بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١أَ ًُِ٘ ٔ ٠وا ًَ ُِ ٨ط َط ِیئّا
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہلل،اؾسیقےتہکںیہہک ںیما ےنےٹیبوکیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمےل یئگ،ذعرہ یک
امیبری یکفہجےسںیمےناس اکاتولدوباایاھت،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکالگدابرک ویکںا ےنوچبںوکفیلکتدیتیوہ،متاس
طسق دنہی وک اامعتسؽ رکف ،اس ےئل ہک اس ںیم است مسق یک امیبرویں ےس افش ےہ ،اؿ ںیم ےس ذات ابنجل یھب ےہ ،ذعرہ یک امیبری
ںیمانکںیمڈا ی اجےئ ،ںیم ےنزرہیوکایبؿرکےتوہےئانسہکمہےسدفیہاکایبؿ ایکےہ،افرابیقاپچناک ایبؿ ںیہنایک،یلع نب
دبعاہللاکایبؿےہہکںیمےنایفسؿےساہکہکرمعماعفلتہیلعاکظفلایبؿرکےتےھت،اںوہںےناہکہکرمعموکایدںیہنراہ،ںیمےن
زرہیےکہنمےس(رکش)ایدراھکےہہکفہاعلقتہنعےتہکےھت،افرایفسؿےناسڑلےکیکاحتلایبؿیکہکاویلگنںےساساکاتول
دابایایگاھت،افرایفسؿےنا ےناتولںیما یلگڈاؽرکاتبای،ینعاینپا یلگےسا ےناتولوکااھٹایافراعلقواہنعشاکوکح یھباقلئںیہن۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہلل،اؾسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اساببںیموکح ونعاؿںیہنےہ...
ابب  :بطاکایبؿ
اساببںیموکح ونعاؿںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 667

راوی  :برش ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل ٤ٌ٣ ،ز ویو٧ص ،زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ

رش بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز َویُوُُ ٧ص َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ

ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َ٤َّ ٟا َث ُ٘ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِ
اط َت َّس َو َج ٌُ ُط
ِ
َ
آِ َٓأ َ ِخبَ ٍِ ُت
َْخ َد بَي ِ َن َر ُج َ٠ي ِ ٔن َتد ُُّم رٔ ِج ََل ُظ فٔی اَلِ َ ِر ٔ
ق بَي ِ َن ًَبَّا ٕ
ِ
اس َتأذ ََ ٪أَ ِز َوا َجطُ فٔی أَ ِ ٪یُ َ٤ز ََّق فٔی بَ ِیًٔی َٓأذ ٔ ََّٟ ٪طُ ٓ َ َ
ض َو َ َ
ِ َّأ ٟذی ُ ٥َِ ٟت َش ًَِّ ٥ائٔظَ ُة ُُِٗ ٠ت َلَ َٗا َ ٢ص َُو ًَل ٔ ٌّی َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ ٢ص َِ ١ت ِسرٔی َ ٩ِ ٣اَّ ٟز ُج ُ
ِ ١اْل َ ُ

َّ
َّ
َق ٕب َ ٥ِ ٟتُ ِح َ ١ِ ٠أَ ِوَ ٔ ٛي ُت ُضٌََ ٟ َّ٩ل ِّی
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ب ٌِ َس َ٣ا َز َخ َ ١بَ ِي َت َضا َوا ِط َت َّس بٔطٔ َو َج ٌُ ُط َصزٔي ُ٘وا ًَل َ َّی َٔ ٩ِ ٣س ِب ٍٔ ٔ َ
ِک
ض َٗاَِ ٟت َٓأ َ ِجَِ ٠ش َ٨ا ُظ فٔی ِٔ ٣د َـبٕ َ ٔ ٟحٔ َِؼ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّ ٥كَ ٔٔ ِ٘ َ٨ا َن ُؼ ُّب ًََِ ٠یطٔ ٔ ٩ِ ٣تَٔ ٠
أَ ًِ َض ُس ِلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ
َّ
ض ٓ ََؼلَّی َُ ٟض َِ ٥و َخ َل َب ُض ِ٥
ِ َد ِلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ
ُق ٔب َحًی َج ٌَ َُ ١ي ٔظي ٍُ ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا أَ ِِ َٗ ٪س ٓ ٌََ ِ٠ت ُ َّن َٗاَِ ٟت َو َ َ
ا َِ ٔ ٟ
رشبنبدمحم،دبعاہلل،رمعم فویسن،زرہی،دیبع اہلل نبدبعاہللنب ہبت ےتہک ںیہہک رضحتاعہشئریضاہلل اہنعزفہج یبنیلصاہلل ہیلع
فملسےنایبؿایکہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکامیبریافرفیلکتڑبھیئگوتاینپویبویںےسااجزتاچیہہکرمضیکاحتل
ںیم ریمے رھگ ںیم رںیہ ،وت بس ےن ااجزت دے دی ،آپ دف آدویمں اہسرے اس رطح ےلکن ہک دفونں ،اپؤں زنیم رپ ٹسھگ
رےہےھت،ابعسریضاہللہنعافراکیافراصبح ےھت ،ںیمےنانبابعسریضاہللہنعےسایبؿایکوتاںوہںےن وپاھچایکاجےتن
وہہکدفرساآد یوکؿاھت،سجاکرضحتاعہشئریضاہللاہنعےنانؾںیہنایل،ںیمےناہکںیہن،اںوہںےناہکہکفہیلعریضاہللہنع
ےھت،رضحتاعہشئاکایبؿےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسبجاؿےکرھگںیمدالخوہےئوتآپیکفیلکتتہبزایدہڑبھیئگ،وتآپ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ھجم رپ است کشم اپین اہبؤ نج ےک ہنم (ایھب کت) ےلھک ہن وہں (ینع وپری وہں) اشدی ںیم ولوگں وک
تحیصنرکوکسں،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےناہکہکمہےنآپیلصاہللہیلعفملسوکرضحتہصفحزفہجیبنیلصاہللہیلعےکنگل
ںیماھٹبدای،رھپمہآپرپاؿوکشمںےساپیناہبےنےگل،اہیںکتہکآپااشرےےسرفامےنےگلمتاانپاکؾرکںیکچ،رھپولوگں
ےکاپسرشتفیےلےئگ،آپیلصاہللہیلعفملسےناؿوکامنزڑپاھح افرہبطخانسای۔
رافی  :رشبنبدمحم،دبعاہلل،رمعمفویسن،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذعرہاکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
ذعرہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 668

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل  ،اٗ ٦یص ب٨ت ٣حؼ ٩اسسیہ جواسس خزی٤ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخبَ ٍََ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أُِ َٗ َّ٦ی ٕص ب ٔ َِ ٨ت ِٔ ٣ح َؼ ٕ ٩اَلِ َ َس ٔسیَّ َة أَ َس َس
ت اَلِ ُ َو َّٔ ٢
اَٟلت ٔی بَا َي ٌِ َ ٩أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه ٔ َی أ ُ ِخ ُت ًُک َ َ
ُخزَیِ ََ ٤ة َوکَاِ َ ٧ت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َزا ٔ
اط َة أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط أََ َّ ٧ضا أَ َت ِت
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔابِ ََٕ ٟ ٩ضا َٗ ِس أَ ًِ َِ َ٘ ٠ت ًََِ ٠یطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌُ ٟذ َرة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َ٣ا

َات ا َِ ٟح ِٔ ٨ب یُزٔی ُس ا ِلِ ُٜش َت
ُغ َ ٪أَ ِو ََل َز ُ َّ٩ٛب ٔ َض َذا ا ََِٔ ٌٟل َِٔ ٠ًَ ٚی ٥ِ ُٜب ٔ َض َذا ا ٌُِ ٟوز ٔ ا ِٟض ٔ ِ٨س ِّٔی َٓإ ٔ َّٔ ٓ ٪یطٔ َس ِب ٌَ َة أَ ِطٔ َٔی ٕة َٔ ٨ِ ٣ضا ذ ُ
َت ِس َ ِ
َوص َُو ا ٌُِ ٟوزُ ا ِٟض ٔ ِ٨س ُّٔی َو َٗا َ ٢یُوُُ ٧ص َوِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ َُ ٩را ٔط ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِّ َ٘ ٠ت ًََِ ٠یطٔ
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہللنب دبعاہلل،اؾسیقتنبنصحمادسہیوجادسزخ ہمےسںیھت،افراف نیاہمرجوعروتںںیمےس
ںیھت ،اںوہں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس  تعی یھب یک یھت ،افر اکعہش یک نہب ںیھت ،رفاتی رکیت ںیہ ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع
فملسیکدختمںیما ےنےٹیبوکےلرکاحرضوہںیئ،سجاک ذعرہیکفہجےساتولدابایایگ،وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکویکں
مت ولگ ا ےن وچبں اک اتول داب رک اؿ وک فیلکت اچنہپیت وہ ،اس وعد دنہی وک اامعتسؽ رکف اس ےئل ہک اس ںیم است مسق ےک ارماض اک
العجےہ،اؿںیمےساکیذاتابنجلیھبےہ،افروعددنہیےسرمادسکیھت،افرویسنفااحسؼنبرادشےنزرہیےسعلقت
ہیلعاکظفلرفاتیایکےہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،اؾسیقتنبنصحمادسہیوجادسزخ ہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوتسںےکالعجاکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
دوتسںےکالعجاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 669

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تازہ ،ابوا٤ٟتوک ،١ابوسٌیس

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََ ٢جا َئ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

َر ُج ِْ ١لٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أَخٔی ا ِس َت ِل ََٙ ٠بَ ِلُ ُ٨ط َٓ َ٘ا َ ٢ا ِس٘ٔطٔ ًَ َش َّل َٓ َش َ٘ا ُظ َٓ َ٘ا َِ ٢نِّٔی َس َ٘ ِي ُت ُط ََٓ ٥َِ ٠یز ٔ ِز ُظ
رض ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة
است ِٔل ََلّٗا َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس َ ٚاہللُ َو ََ ٛذ َب بَ ِل ُ ٩أَخٔی َ
ِ ٔ ََّل ِ
ک َتا َب ٌَ ُط اُ ِ ٨َّ ٟ
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اوباوتمللک،اوبدیعسےتہکںیہہکاکیصخشیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہاافر
رعض ایک ہک ریمے اھبح  اک ٹیپ وھچن اکچ ےہ (اس وک دتس آےن ےگل ںیہ) آپ ےن رفامای اس وک دہش الپؤ ،اس ےن الپای رھپ آرک
رعض ایک ہک ںیم ےن اس وک دہش الپای ،نکیل اس ےس دتس افر زایدہآےن ےگل ںیہ ،آپ یلص اہللہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی اچس
ےہافرریتےاھبح اکٹیپوھجاٹےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اوباوتمللک،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفصوکح زیچںیہنافرفہاکیامیبریےہ،وجٹیپںیموہاجیتےہ...
ابب  :بطاکایبؿ
رفصوکح زیچںیہنافرفہاکیامیبریےہ،وجٹیپںیموہاجیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 670

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤وُي ٍہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل ً٨ہ

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َّ
َّ
َف َو ََل َصا ََ ٣ة
اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وَُيِ ٍُ ُظ أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٪َّ ٔ ِ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل ًَ ِس َوی َو ََل َػ َ َ

َ
رعابٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََ٤ا بَا ُِٔ ٢بٔلٔی َتُٜو ُ ٪فٔی اَّ ٟز َِٛ ١ٔ ٣أََ َّ ٧ضا ِّ
 ١بَ ِي ََ ٨ضا َٓ ُی ِحزٔب ُ َضا
اٟو َبا ُئ ٓ ََیأتِ ٔی ا َِ ٟبٌٔي ٍُ اَلِ َ ِج َز ُب ٓ ََی ِس ُخ ُ
َٓ َ٘ا َ ٢أ ِ َ ٌّ

َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٢أَ ًِ َسی اَلِ َ َّو ََ ٢ر َوا ُظ اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َو ٔس َ٨ا ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ٔس َ٨ا ٕ٪

دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،اصحل،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمحفریغہ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہک
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامایہک رمضی اک دفرسےولانگل افر رفص افر اہہم وکح  زیچ ںیہن ،اکی ارعایب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل!
رھپریمےاؿافوٹنںیکایسی احتلویکںوہیتےہ،ہکفہ رتیںیمرہونںیکرطح وہےتںیہ،اکیاخریشافٹن آاتےہافراؿ
ںیمدالخوہاجاتےہ،وتاؿبسوکاخریشانبداتیےہ،آپیلصاہللہیلعفملس ےنرفامایوترھپےلہپےکاپساہکںےسآح یھت؟زرہی
ےناسوکاوبہملسےسافرانسؿنبایبانسؿےسرفاتیایک۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،اصحل،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمحفریغہ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذاتابنجل(یلسپیکامیبری)اکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
ذاتابنجل(یلسپیکامیبری)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 671

راوی ٣ :ح٤سً ،تاب ب ٩بظي ٍ ،اسحا ،ٚزہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل  ،اٗ ٦یص ب٨ت ٣حؼ٩

اب بِ َُ ٩ب ٔظي ٍ ٕ ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٩ِ ًَ ٚاٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أُِ َٗ َّ٦ی ٕص ب ٔ َِ ٨ت
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ َّت ُ
ت اَلِ ُ َو َّٔ ٢
اَٟلت ٔی بَا َي ٌِ ََ ٩ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه ٔ َی أ ُ ِخ ُت ًُک َ َ
ِٔ ٣ح َؼ َٕ ٩وکَاِ َ ٧ت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َزا ٔ
اط َة بِ ِٔ ٣ٔ ٩ح َؼ ٕ٩
أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط أََ َّ ٧ضا أَ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔابِ ََٕ ٟ ٩ضا َٗ ِس ًَ َِّ َ٘ ٠ت ًََِ ٠یطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌُ ٟذ َرة ٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢ات ُ٘وا اہللَ ًَل َی َ٣ا

َات ا َِ ٟح ِٔ ٨ب یُزٔی ُس ا ِلِ ُٜش َت
و ٪أَ ِو ََل َز ُ ٥ِ ٛب ٔ َض ٔذظ ٔاَلِ َ ًِ ََل َِٔ ٠ًَ ٚی ٥ِ ُٜب ٔ َض َذا ا ٌُِ ٟوز ٔا ِٟض ٔ ِ٨س ِّٔی َٓإ ٔ َّٔ ٓ ٪یطٔ َس ِب ٌَ َة أَ ِطٔ َٔی ٕة َٔ ٨ِ ٣ضا ذ ُ
ُغ َ
َت ِس َ ُ

َي ٌِىٔی ا ِِ ُ٘ ٟش َم َٗا ََ ٢وه ٔ َی ْ َِ ُٟة
دمحم،اتعبنبریشب،ااحسؼ،زرہی،دیبع اہللنبدبعاہلل،اؾسیقتنبنصحموجاف نیاہمرجوعروتںںیمےسںیھت،اںوہںےنآپ
یلصاہللہیلعفملسےس تعییھبیکیھت،افراکعہشنبنصحمیکنہبںیھت،رفاتیرکیتںیہہکفہآپیلصاہللہیلعفملسیکدختم
ںیما ےنےٹیبوکےلرکاحرضوہںیئ،سجاکذعرہیکفہج ےساتولدابایایگ،وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاہللےسڈرف،ویکں مت
ولگا ےنوچبںاکاتولدابرک اؿوکفیلکتاچنہپیتوہ،اسوعددنہیوکاامعتسؽرکفاس ےئلہکاسںیماست مسقےکارماضاکالعج
ےہ،اؿںیمےساکیذاتابنجلیھبےہ،افروعددنہیےسرمادسکیھت،افراہکہک ہییھباکیتغلےہ۔
رافی  :دمحم،اتعبنبریشب،ااحسؼ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،اؾسیقتنبنصحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
ذاتابنجل(یلسپیکامیبری)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 672

راوی ً :ار ،٦ح٤از

اَ ٪ص َذا فٔی
َق َئ ًََِ ٠یطٔ َوک َ َ
وب ُٔٛ ٩ِ ٣ت ُٔب أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا َح َّس َث بٔطٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا ُ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَار َْٔ ٦ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َٗا َٔ ُ ٢
َقی َئ ًَل َی أَ ُّی َ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی
اب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أَبَا ك َ َِ ٠ح َة َوأََ َ ٧ص بِ َ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
ا ِل َٔ ٜت ٔ
رض ََ ٛویَا ُظ َو ََ ٛوا ُظ أَبُو كَ َِ ٠ح َة ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو َٗا ًََ ٢بَّازُ بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أَذ ٔ ََ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٔ ٥َ ٠لَ ِص ٔ ١بَ ِی ٕت ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ أَ َِ ٪ی ِزُٗوا ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟح َٔ ٤ة

یت ٔ ٩ِ ٣ذَا ٔ
رض
َواَلِ ُذُ َٔٗ ٪ا َ ٢أَْ َ ٧ص ُٛو ٔ ُ
ت ا َِ ٟح ِٔ ٨ب َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠و ٌَّی َو َطض ٔ َسنٔی أَبُو كَ َِ ٠ح َة َوأَُ َ ٧ص بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َو َزیِ ُس بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َوأَبُو كَ َِ ٠ح َة ََ ٛوانٔی
اعرؾ،امحدےتہکںیہہکاوبالقہبیک اتوبںںیمےساویبےکاسےنمدحثیڑپیھیئگ،اؿںیمےسضعبفہںیھت،وجاںوہںےنایبؿ
ںیکںیھت،افرضعبفہ ںیھت وجاؿےکاسےنمڑپیھیئگ ںیھتافراس اتبںیم اسن ریضاہللےساکیرفاتی یھتہکاوبہحلط افر

اسننبرضنےناؿوکداغاگلایافراوبہحلطےنا ےناہھتےساسوکداغاگلایافرابعدنبوصنمرےنوباہطساویب،القہب،اسننبامکل
ریض اہلل ہنع رفاتی ایکہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن اکی ااصنری ےکرھگفاولں وک زرہےلی اجونر(اسپن ،وھچب فریغہ) ےک
اکےنٹ ےس افر اکؿ یک فیلکت ںیم اھجڑےن یک ااجزت دی یھت ،اسن ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم ذات ابنجل یک امیبری ںیم یبن
یلص اہلل ہیلع فملس یک زدنیگ ںیم داغ اگلای ایگ افر ریمے اپس اوبہحلط ،اسن نب رضن افر زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع وموجد ےھت افر
اوبہحلطےنےھجمداغاگلای۔
رافی  :اعرؾ،امحد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخؿرفےنکےکےئلاٹچح الجےناکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
وخؿرفےنکےکےئلاٹچح الجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 673

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍ ،يٌ٘وب بً ٩بساٟزحٗ ٩٤اری ،ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس ساًسی

وب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ٘ ٟار ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا
َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

َّ
َّ
ئ
ٕ بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
َّس ِت َربَاً ٔ َي ُت ُط َوک َ َ
اًَ ٪ل ٔ ٌّی یَ ِد َتُ ٔ ٠
َّس ِت ًَل َی َرأِ ٔ
ض َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِٟب َ ِی َـ ُة َوأ ُ ِزم ٔ َی َو ِج ُضطُ َو َُ ٔ ٛ
َُ ٔ ٛ
اٟش ََلَّ ٦
َ ٩ِ ًَ ١و ِجضٔطٔ َّ
اٟس َ٤َّ ٠َ َٓ ٦ا َرأَ ِت َٓاك َُٔ ٤ة ًَ َِ ٠ی َضا َّ
ئ َٛث ِ َ ٍ ّة ًَ ََ ٤س ِت
اٟس َ ٦یَزٔی ُس ًَل َی ا ِ٤َ ٟا ٔ
فٔی ا َِ ٔ٤ٟح َِّ ٩و َجائ َ ِت َٓاك َُٔ ٤ة َت ِِ ٔش ُ
َ
َف َٗأ َ َّ
اٟس ُ٦
ُح َٗ ِت َضا َوأَ َِ ٟؼ َ٘ ِت َضا ًَل َی ُج ِزحٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠
ِلٔ َی َح ٔؼي ٍ َٕٓأ ِ َ

دیعسنبعفیسز،وقعیبنبدبعارلنمحاقری،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعی ےتہکںیہہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکرسرپ
وخدوٹنایگافرآپاکرہچہوخؿآولدوہایگافرآپیلصاہللہیلعفملسےکرابیعداتنوٹنےئگافررضحتیلعریضاہللہنعاکی
ڈاھؽ ےس ربارب اپین دے رےہ ےھت افر رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےن بج داھکی ہک اپین وخؿ ےس زایدہ وہراہ ےہ ،وت اںوہں ےن

اکیاٹچح وکالجایافرآپیلصاہللہیلعفملسےکزومخںرپاگلدای(سجےس)وخؿاکانلکنوموقػوہایگ۔
رافی  :دیعسنبعفیسز،وقعیبنبدبعارلنمحاقری،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخبرمنہجاکہلعشےہ...
ابب  :بطاکایبؿ
اخبرمنہجاکہلعشےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 674

راوی  :یحٌی ب ٩س٠امی ،٪اب ٩وہب٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ُِ ٟح َّیم َِٔ ٓ ٩ِ ٣یحٔ َج َض ََّٓ ٥َ ٨أَك ِ ٔٔئُو َصا بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َٗا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ َوک َ َ
ٕ ًَ َّ٨ا اِّ ٟز ِجزَ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ َي ُ٘و ُِ ٢أ ٛظ ِ
ییحینبامیلسؿ،انبفبہ ،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکیبن یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاخبرمنہجاکہلعش
ےہ،اسےئلاس(یکرگ ی)وکاپینےساھجبؤافرانعفےناہکہکدبعاہللےتہکںیہہکمہےستبیصمدفررک۔
رافی  :ییحینبامیلسؿ،انبفبہ،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اخبرمنہجاکہلعشےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 675

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،ہظآ ،٦اك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر ،اس٤اء ب٨ت ابی بُک رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩صٔظَ آَ ٩ِ ًَ ٕ ٦اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ أَ َّ ٪أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی بَ ُِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
کَاِ َ ٧ت ِٔذَا أُت َٔی ِت بٔا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َٗ ِس حُ َِّ ٤ت َت ِسًُو ََ ٟضا أَ َخ َذ ِت ا ِ٤َ ٟا َئ ٓ ََؼب َّ ِتطُ بَ ِي ََ ٨ضا َوبَي ِ َن َج ِيب ٔ َضا َٗاَِ ٟت َوک َ َ
ئ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زَُ٧ا أَ َِ٧ ٪بِ ٍُ َز َصا بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،اشہؾ ،افہمط تنب ذنمر ،اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک بج اؿ ےک اپس وکح  وعرت اخبر یک
احتلںیم داع ےک ےئلالح  اجیت،وت فہاپین ںیتیلافراسےک رگةیؿ ںیمڈاںیتلافرںیتہکہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفملس ںیمہ اپین
ےکذرہعیےساسےکڈنھٹارکےناکمکحدےتیےھت۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اشہؾ،افہمطتنبذنمر،اامسءتنبایبرکبریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اخبرمنہجاکہلعشےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 676

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی  ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ئ
ا ُِ ٟح َّیم َِٔ ٓ ٩ِ ٣یحٔ َج َض ََّٓ ٥َ ٨ابِزُ ُزو َصا بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
دمحمنبینثم،ییحی،اشہؾ ،رعفہ ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاخبرمنہجاکہلعشےہ

اسےئلاسوکاپینےسڈنھٹارکف۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اخبرمنہجاکہلعشےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 677

راوی ٣ :شسز ،ابواَلحوؾ ،سٌیس بَّ٣ ٩سوً ،ٚبایہ ب ٩رٓاًہ اپ٨ے زازا رآٍ ب ٩خسیخ رضی اہلل ً٨ہ

َّسو َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبایَ َة بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ِ ٣َ ٩
ئ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا ُِ ٟح َّیم َِٔ ٓ ٩ِ ٣و ٔح َج َض ََّٓ ٥َ ٨ابِزُ ُزو َصا بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
دسمد ،اوباالوحص ،دیعس نب رسمفؼ ،ابعہی نب رافہع ا ےن دادا راعف نب دخجی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع
فملسوکرفامےتوہےئانسہکاخبرمنہجاکہلعشےہ،اسےئلاسوکاپینےسڈنھٹارکف
رافی  :دسمد،اوباالوحص،دیعسنبرسمفؼ،ابعہینبرافہعا ےنداداراعفنبدخجیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسیزنیمےسلکناجےناکایبؿ،سجیکآبفوہاایھچہنوہ...
ابب  :بطاکایبؿ
ایسیزنیمےسلکناجےناکایبؿ،سجیکآبفوہاایھچہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 678

راوی ً :بساَلًلی ب ٩ح٤از ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

اسا أَ ِو
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ أَ َّ ٪أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َح َّسثَ ُض ِ ٥أَ َّّ َ ٧ ٪
رعیِ ََ ٨ة َٗ ٔس ُ٣وا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َتک َ َّ٤ُ ٠وا ب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦و َٗاُٟوا یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َِّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا أَصِ َ١
رٔ َج ّاَل ًُٔ ٩ِ ٣ک ِ َٕ ١و ُ َ
ْض َٕ َو ٩ِ َُٜ٧ ٥َِ ٟأَصِ َ ١ر ٕ
اس َت ِو َخ ُ٤وا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓأ َ ََ ٣ز َُ ٟض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َذ ِوز ٕ َوب ٔ َزا َٕ َوأَ ََ ٣زص ُِ ٥أَ ِ٪
ٔیٕ َو ِ
َِ
رشبُوا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َوأَبِ َواَ ٔ ٟضا َٓاَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا َحًَّی کَاُ ٧وا َ٧اح َٔی َة ا َِّ َ ٟ
َفوا َب ٌِ َس ِ ٔ ِس ََل ٔ٣ض ٔ َِ ٥و َٗ َتُ٠وا َراعٔ َی َر ُسو ٔ٢
َی ِ ُ
ْخ ُجوا ٓ ٔیطٔ ٓ ََی ِ َ
َحة ٔ َُ َ ٛ
اس َتاُٗوا َّ
اٟذ ِو َز ٓ ََب َ َّ ٠أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب ٌَ َث َّ
اٟلََ ٠ب فٔی آثَارٔص َِٔ ٥وأَ ََ ٣ز بٔض ٔ ِ٥
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِ

ٓ ََش َ٤زُوا أَ ًِيُ َُ ٨ض َِ ٥و َٗ َل ٌُوا أَیِسٔ َی ُض َِ ٥وتُز ٔ ُٛوا فٔی َ٧اح َٔیةٔ ا َِّ َ ٟ
َحة ٔ َحًَّی َ٣اتُوا ًَل َی َحأٟض ٔ ِ٥

دبعاالیلع نب امحد ،سیدی نب زرعی،دیعس ،اتقدہ ،اسن نب امکل ریض اہللہنع ےتہک ںیہ ہک عکل افر رعہنی ےک ھچک ولگ روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر االسؾ اک ہملک ڑپاھ افر رعض ایک اے اہلل ےک یبن مہ ومویشیں فاےل ےھت ،اکاکتشری
رکےنفاےلںیہنےھتافرودہنییکآبفوہااؿولوگںوکراسہنآح وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناؿولوگںےکےئلافوٹنں
اک اکی ہلگ افر رچفااہ دے اجےن اک مکح دای ہک اؿ اجونرفں ےک اسھت رںیہ افر اؿ اک دفدھ افر اشیپب ںیئپ ،فہ ولگ رفاہن وہےئ،
اہیںکت ہک بج  جہ ےک ارطاػ ںیم ےچنہپ وت رمدت وہےئگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رچفاےہ وک لتق رک ڈاال افر افٹن وک
ےل اھبےگ ،یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی ربخ  یچنہ وت اؿ ےک ےھچیپ دنچ آد ی ےجیھب (بج فہ ولگ ڑکپ رک الےئ ےئگ) وت آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےناؿےکقلعتممکحدایوتاؿیکآوھکنںںیمالسح ریھپدیافراؿےکاہھتاکندےےئگافر جہےکالعہقںیموھچڑدے
ےئگ،اہیںکتہکایساحؽںیمرمےئگ۔
رافی  :دبعاالیلعنبامحد،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اطوعؿےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ،اؿاکایبؿ...

ابب  :بطاکایبؿ
اطوعؿےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ،اؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 679

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،حبیب ب ٩ابی ثابت ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اسا٣ہ ب ٩زیس ،حرضت سٌس رضی اہلل ً٨ہ

یب بِ ُ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ِٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ُ َسا ََ ٣ة
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َحب ٔ ُ
بِ ََ ٩زیِ ٕس یُ َح ِّس ُث َس ٌِ ّسا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َِٔ ٢ذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِ ٥بٔا َّٟلاًُو ٔ ٪بٔأ َ ِرقٕ ٓ َََل َت ِس ُخُ٠وصَا َؤِذَا َو َٗ ٍَ
َ
ُک ُظ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
بٔأ ِرقٕ َوأَْمُتْن ب ٔ َضا ٓ َََل َت ِ ُ
ْخ ُجوا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ ُُِ٘ ٠ت أََ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط یُ َح ِّس ُث َس ٌِ ّسا َو ََل یُ ُِ ٔ ٨
صفح نب رمع ،ہبعش ،بیبح نب ایب اثتب ،اربامیہ نب دعس ،ااسہم نب زدی ،رضحت دعس ریض اہللہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفامایہک بجمتیسک ہگجےکقلعتمونسہکفاہںاطوعؿےہوتفاہںہناجؤافر بجمتیسکہگجںیموہ افرفاہںاطوعؿ لیھپ
اجےئوتفاہںےسہنولکن،ںیمےنوپاھچہکایکمتےنااسہموکدعسےسہیدحثیایبؿرکےتوہےئانسافراںوہںےناساکااکنرںیہن
ایک؟وتاںوہںےناہکاہں!
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،بیبحنبایباثتب،اربامیہنبدعس،ااسہمنبزدی،رضحتدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اطوعؿےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ،اؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 680

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اب ٩طہابً ،بساٟح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩زیس ب ٩خلابً ،بساہلل ب ٩حارث ب٩
٧وًٓ ،١بساہلل بً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ ِ٩
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َِ َد ِلٔ َی َّ
اٟظأِٔ ٦
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اَ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َ
ق َّ
اٟظأِٔ ٦
َّسَْ ََ ٔ ٟ٘یطُ أ ُ ََ ٣زا ُئ اَلِ َ ِج َ٨از ٔأَبُو ًُب َ ِی َس َة بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ َوأَ ِػ َحاب ُ ُط َٓأ َ ِخبَ ٍُو ُظ أَ َّ ٪ا َِ ٟوبَا َئ َٗ ِس َو َٗ ٍَ بٔأ َ ِر ٔ
َحًَّی ِٔذَا ک َ َ
ا ٪بٔ َ ِ
َاس َتظَ َارص َُِ ٥وأَ ِخب َ َ ٍص ُِ ٥أَ َّ ٪ا َِ ٟوبَا َئ َٗ ِس َو َٗ ٍَ ب ٔ َّ
اٟظأِٔ ٦
ض َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ ا ِز َُ لٔی ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َٗا َ ٢ابِ َُّ ًَ ٩با ٕ
ی ٩اَلِ َ َّؤٟي َن ٓ ََس ًَاص ُِِ ٓ ٥
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ِ ِج َت َٔلَ ِ٣ز ٕ َو ََل َ َ ٧زی أَ َِ ٪تزِ ٔج ٍَ ًَ ُِ ٨ط َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِ ٌَ ٣َ ٥
ک َب٘ ٔ َّی ُة ا٨َّ ٟا ٔ
ض َوأَ ِػ َح ُ
َٓا ِخ َت َُٔ ٠وا َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِِ َٗ ٥س َ َ
ئ َٓ َ٘ا َِ ٢ار َت ٔٔ ٌُوا ًَىِّی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا ِزًُوا لٔی اَلِ َ ِن َؼ َار ٓ ََس ًَ ِوتُ ُض ِ٥
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََل َ َ ٧زی أَ ُِ ٪ت ِ٘ ٔس َُ ٣ض ًَِ ٥ل َی َص َذا ا َِ ٟوبَا ٔ
ا ٪صَا صُ َ٨ا ٔ٩ِ ٣
َاس َتظَ َارص ََُِ ٓ ٥ش َُٜ٠وا َسبٔی َ ١ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
یَ ٩وا ِخ َت َُٔ ٠وا کَا ِخت ََٔلٓ ٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َِ ٢ار َت ٔٔ ٌُوا ًَىِّی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا ِز َُ لٔی َ ٩ِ ٣ک َ َ
ٓ ِ
ض َو ََل
ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َِِ ٠ًَ ٥یطٔ َر ُج ََل َٔ٘ َٓ ٪اُٟوا َ َ ٧زی أَ َِ ٪تزِ ٔج ٍَ بٔا٨َّ ٟا ٔ
َقیِ ٕع َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ضا ٔج َزة ٔ ا ِِ َٔ ٟتحٔ ٓ ََس ًَ ِوتُ ُض َِ ٥َِ ٠َٓ ٥ی ِد َتِ ٔ ٠
َِ ٣ظ َی َد ٔة ُ َ
َ
َ
َ
َف ّارا
ُت ِ٘ ٔس َُ ٣ض ًَِ ٥ل َی َص َذا ا َِ ٟوبَا ٔ
ئ َٓ َ٨ا َزی ًُ َ٤زُ فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
ض ِنِّٔی َُ ٣ؼب ِّْح ًَل َی هَ ِضز َٕٓأ ِػب ٔ ُحوا ًََِ ٠یطٔ َٗا َ ٢أبُو ًُب َ ِی َس َة بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح أ ٔ َ
ک ِٔب ٔ َْ ١ص َب َل ِت
اَ َٟ ٪
َف َٔ َٗ ٩ِ ٣سرٔ اہللٔ ِلٔ َی َٗ َسرٔ اہللٔ أَ َرأَیِ َت َِ ٟو ک َ َ
َٔ َٗ ٩ِ ٣سرٔ اہللٔ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َِ ٟو َُيِ ٍُ َک َٗاََ ٟضا یَا أَبَا ًُب َ ِی َس َة َن ٌَ َِ ٥ن ٔ ُّ
ِی َج ِسبَ ْة أََِ ٟی َص ِ ٔ َِ ٪ر ًَ ِی َت ا َِ ٟد ِؼ َب َة َر ًَ ِي َت َضا بٔ َ٘ َسرٔ اہللٔ َوِ ٔ َِ ٪ر ًَ ِی َت ا َِ ٟح ِسبَ َة
َواز ٔ ّیا َٟطُ ًُ ِس َو َتا ِٔ ٔ ِ ٪ح َساص َُ٤ا َخ ٔؼ َب ْة َواَلِ ُ ِ َ
َر ًَ ِي َت َضا بٔ َ٘ َسرٔ اہللٔ َٗا ََ َٓ ٢حا َئ ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
اَ ٣ُ ٪ت َِ ِّي ّبا فٔی َب ٌِ ٔف َحا َجتٔطٔ َٓ َ٘ا َ٨ِ ٔ ً ٪َّ ٔ ِ ٢سٔی فٔی َص َذا ًٔ٤ِّ ٠ا
ٖ َوک َ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِٔ ٢ذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِ ٥ب ٔطٔ بٔأ َ ِرقٕ ٓ َََل َت ِ٘ َس ُ٣وا ًََِ ٠یطٔ َؤِذَا َو َٗ ٍَ بٔأ َ ِرقٕ َوأَْمُتْن ب ٔ َضا ٓ َََل
ُ
ْص َٖ
َت ِ ُ
َف ّارا ٔ٨ِ ٣طُ َٗا ََ َٓ ٢حَ ٔ٤س اہللَ ًُ َ٤زُ ث َّ ٥ا ِن َ َ
ْخ ُجوا ٔ َ
دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،انب اہشب ،دبعادیمحل نب دبعارلنمح نب زدی نب اطخب ،دبعاہلل نب احرث نب ونلف ،دبعاہلل نب ابعس
ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہہک رضحترمعنب اطخب اشؾ ےک ےئلےلکن ،اہیںکتہک بج اقمؾرسغ ںیم ےچنہپ وت اؿ ےس رکشل ےک ارماء
ینع اوبدیبعہ نب رجاح افر اؿ ےک اسیھت ےلم افر ایبؿ ایک ہک کلم اشؾ ںیم فابء وھپیٹ ےہ؟ انب ابعس ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک
رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک اشؾ ںیم فابء وھپن ڑپی ےہ ،اؿ ولوگں ںیم االتخػ وہا وضعبں ےن اہک ہک مہ سج اکؾ ےک
ےئل ےلکن ںیہاس ےسفا س وہانانمبس ںیہن افر وضعبں ےن اہک ہک آپ ےک اسھت ڑبے ڑبے ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےکاحصہبںیہ،اسےئلامہرااسفابءیک رطػ شیدق ی رکانانمبسںیہن،اںوہںےناہکہکمتولگریمےاپسےلچ اجؤرھپرفامای
ہک ریمے اپس ااصنر وک الب ول ،ںیم اینؿ وک الب رک اؿ ےس روشرہ ایک وت فہ ولگ یھب اہمرجنی یک رطح االتخػ رکےن ےگل افر اںیہن اک

رط ہق اکر ایک وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ریمے اپس ےس ولچاجؤ رھپ رفامای ہک رقشی ےک اؿ وبڑےھ ولوگں وک البؤ،
وہنجںےنحتف ےکےئلرجہتیکیھت،انچہچنںیمےناؿوکیھبالبای،اساعمہلمںیماؿںیمےسیسکدفےنیھباالتخػںیہنایک،
افراہکہکولوگںوکفاہںےلاجان،افراسفابءرپ شیدق یامہرےایخؽ ںیمانمبسںیہن،رضحترمعریضاہللہنعےنولوگںںیم
االعؿ رکدای ہک ںیم لک حبص وک رفا یگ ےک ےئل وسار وہاجؤں اگ،انچہچن ولگ حبص ےک فتق رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اپس آےئ،
اوبدیبعہنبرجاحریضاہللہنعےناہکہکایکاہللیکدقتریےسرفاروہرےہوہ،رضحترمعریضاہللہنعےنرفامایہکاےدیبعہ!اکش
اہمترے العفہ وکح  دفرسا صخش اتہک ،اہں مہ دقتری ایہل ےس دقتری ایہل یک رطػ اھبگ رےہ ںیہ ،اتبؤ وت ہک ارگ اہمترے اپس افٹن
وہںافرمتیسکفادیںیمارتف،سجںیمدفدیماؿوہں،نجںیمےساکیوترسزبسفاشدابوہافردفرساکشخوہ،ایکہیفاہعقںیہن
یہلیکفہجےس،رافیاک
ہکارگمترسزبسدیماؿںیمرچاےتوہوتیھبدقتریالہٰیےس؟افرارگکشخدیماؿںیمرچاؤےگوتیھبدقتریا ٰ
ایبؿ ےہ ہک دبعارلنمح نب وعػ آےئ افر فہ یسک رضفرت یک فہج ےس اس فتق وموجد ہن ےھت ،اںوہں ےن اہک ہک اس ےک قلعتم
ریم ے اپس ملع ےہ ،ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک بج مت یسک ہگج ےک ابرے ںیم ونس (ہک فاہں
فابءلیھپ یئگ ےہ) وتفاہںہن اجؤافر بج یسکہگجفابءلیھپ اجےئ افر متفاہںوموجد وہ وتفاہں ےسرفارہنوہاجؤرافیاک ایبؿ ےہ ہک
رضحترمعریضاہللہنعےندخااکرکشاداایکرھپفاہںےسفا سوہےئ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،دبعادیمحلنبدبعارلنمحنبزدینباطخب،دبعاہللنباحرثنبونلف،دبعاہللنب
ابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اطوعؿےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ،اؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 681

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اب ٩طہابً ،بساہلل بً ٩ا٣ز

اب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَ ََّ ٤ًُ ٪ز َِ َد ِلٔ َی َّ
َّسَْ
ک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟظأِ٤َّ ٠َ َٓ ٔ ٦ا ک َ َ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ا ٪بٔ َ ِ
َ َ

بَ َُ َِ ٠ط أَ َّ ٪ا َِ ٟوبَا َئ َٗ ِس َو َٗ ٍَ ب ٔ َّ
اٟظأَِٓ ٔ ٦أ َ ِخب َ َ ٍ ُظ ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِ٥
َ
َ
ْخ ُجوا َٔ
َف ّارا ٔ٨ِ ٣طُ
بٔطٔ بٔأ ِرقٕ ٓ َََل َت ِ٘ َس ُ٣وا ًََِ ٠یطٔ َؤِذَا َو َٗ ٍَ بٔأ ِرقٕ َوأَْمُتْن ب ٔ َضا ٓ َََل َت ِ ُ
دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،انباہشب ،دبعاہلل نب اعرمےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع اشؾ یک رطػ رفاہن وہےئ ،بجاقمؾ
رسغ ںیم ےچنہپ وت ولعمؾ وہا ہک اشؾ ںیم فابء یلیھپ وہح  ےہ ،وت اؿ ےس دبعارلنمح نب وعػ ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےنرفامایےہہکبجمتیسکہگجےکقلعتمونس(ہکفاہںفابءیلیھپوہح ےہ)وتفاہںہناجؤافربجیسکہگجفابءلیھپاجےئافر
متفاہںوموجدوہوتفاہںےساھبگرکہنولکن۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،دبعاہللنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اطوعؿےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ،اؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 682

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،نٌی٣ ٥ح٤ز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ک ًَ ِ ٩نُ ٌَ ِی ٕ ٥ا ِِ ٤ُ ٟحٔ٤ز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ

أ ٤ٟشی ُح َو ََل َّ
اٟلاًُو ُ٪
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َی ِس ُخ ُ
 ١ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َ

م
دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،میعن جٹمزز ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ودہنی ںیم
حیسمداجؽافراطوعؿدالخہنوہںےگ۔
م
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،میعن جٹمزز،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اطوعؿےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ،اؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 683

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًیً ،١بساٟواحسً ،اػ ،٥حٔؼہ ب٨ت سي ٍی٩

یَٗ ٩اَِ ٟت َٗا َ ٢لٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٩
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
اػ َْ ٥ح َّسثَ ِتىٔی َحٔ َِؼ ُة ب ٔ ُِ ٨ت سٔي ٍ ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اٟلاًُو َٔٗ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
ات ُُِٗ ٠ت َّٔ ٩ِ ٣
اٟلاًُو َُ ٪ط َضا َز ْة
َ٣إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َی ِحٌَی ب ٔ ََ ٣َ ٥
ٟٔکُِ ٣ُ ِّ١ش٥ٕ ٔ ٠
ومیسنباامسلیع،دبعاولادح،اعمص،ہصفحتنبریسنییتہکںیہہکاسننبامکلریضاہللہنعےنھجمےسوپاھچہکییحیاکسکرمض
ںیمااقتنؽوہا؟ںیموجابدایہکاطوعؿ(ےکرمض)ےس،وتاںوہںےنایبؿایکہکاطوعؿرہاملسمؿیکاہشدتےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،دبعاولادح،اعمص،ہصفحتنبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اطوعؿےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ،اؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 684

راوی  :ابوًاػ٣ ،٥اٟک ،سیم ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

یس
َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو ًَ ٔ
یم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٤َ ٟب ُلو َُ ٪طض ٔ ْ
اػ ٕ٣َ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ٟک ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ

یس
َوا ِِ ٤َ ٟل ٌُو َُ ٪طض ٔ ْ
اوباعمص،امکل،یمس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکدتسافراطوعؿ
ےسرمےنفاال(املسمؿ)دیہشےہ۔
رافی  :اوباعمص،امکل،یمس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اطوعؿےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ،اؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 685

راوی  :اسحا ،ٚحبا ،٪زاُز ب ٩ابی اَٟفاتً ،بساہلل ب ٩بزیسہ ،یحٌی ب ٩يٌ٤ز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
َفا ٔ
ت َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩ي ٌِ ََ ٤ز ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َحبَّا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ُ ٟ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا أَ ِخب َ َ ٍ ِت َ٨ا أََ َّ ٧ضا َسأََِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
اٟلاًُو َٔٓ ٪أ َ ِخب َ َ ٍ َصا ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ
اَ ًَ ٪ذابّا یَ ِب ٌَ ُثطُ اہللُ ًَل َی ََ ٩ِ ٣يظَ ا ُئ َٓ َح ٌَ َُ ٠ط اہللُ َر ِح َّ ٤ة ِ ٤ُِ ٠ٔ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ََِٓ ٠ی َص ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٕس َي َ٘ ٍُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ک َ َ
َّ
َّ
رض ًَ ِ٩
اُ َٟ ٪ط ِٔ ٣ث ُ
يب ُط ِ ٔ ََّل َ٣ا ََ ٛت َب اہللُ َُ ٟط ِ ٔ ََّل ک َ َ
اٟلاًُو ََُ ٓ ٪ی ُِ ُٜ٤ث فٔی بَ َ٠سٔظ ٔ َػاب ٔ ّزا َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَُ َّ ٧ط  ٩َِ ٟي ُٔؼ َ
 ١أَ ِجز ٔاٟظضٔی ٔس َتا َب ٌَ ُط اُ ِ ٨َّ ٟ

َزا ُو َز
ااحسؼ ،ةحؿ،داؤد نب ایب ارفلات ،دبعاہلل نب ربدیہ،ییحی نبرمعی ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعزفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس یتہک ںیہ
ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےس اطوعؿ ےک قلعتم وپاھچایگ وت آپ ےن اتبای ہک فہ اکی ذعاب اھت ،اہلل اعت ی سج رپ اچاتہ اھت اےس
اتجیھباھت،نکیلاہللاعت یےناسوکاملسمونںےکےئلرتمحانبدایےہ،وتوکح دنبہااسیںیہنہکاطوعؿےلیھپافرفہاسرہشںیمہیھجمس
رکرہھٹاجےئہکوکح تبیصم ںیہنیتچنہپرگمفہیہوجاہللاعت یےنھکلدیےہ،وتاسوکدیہشےکرباربارجاتلمےہ،رضنےنداؤدےس

اسیکاتمتعبںیمرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :ااحسؼ،ةحؿ،داؤدنبایبارفلات،دبعاہللنبربدیہ،ییحینبرمعی،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿافروعمذات(وسرہقلففانس)ڑپھرکدؾرکےناکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
رقآؿافروعمذات(وسرہقلففانس)ڑپھرکدؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 686

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسی ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز ،زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صٔظَ ْا٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٦ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ات ٓ ٔیطٔ بٔا ٌَِ ٤ُ ٟوِّذَا ٔ
ت َٓ َ٤َّ ٠ا َث ُ٘ َُ ٨ِ ُٛ ١ت أَ ِنٔ ُٔث ًََِ ٠یطٔ بٔضَٔ َّ٩وأَ َِ ٣شحُ
ق َّأ ٟذی ََ ٣
ا ٪یَ ُِ ُٔ ٨ث ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ فٔی ا َِ ٤َ ٟز ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

اَ ٪ی ُِٔ ٔ٨ث ًَل َی َی َسیِطٔ ث ُ ََّ ٥ی َِ ٤شحُ بٔض ٔ َ٤ا َو ِج َضطُ
ٕ یَ ُِٔ ٔ٨ث َٗا َ ٢ک َ َ
ب ٔ َی ٔس َن ِٔ ٔشطٔ ٟٔب َ َ ٍ َٛت َٔضا ٓ ََشأ َ ُِ ٟت اٟزُّصِز ٔ َّی َِ ٛی َ

اربامیہنبومیس،اشہؾ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنسجرمضںیمفافت
اپح  اس ںیم ا ےن افرپوعمذات ڑپھ رک دؾ رکےت ےھت ،بج آپ وک زای دہ فیلکت وہیت وت ںیم اس وک ڑپھ رک آپ وک دؾرکیت یھت ،افر
آپیلصاہللہیلعفملسےکاہھتوکآپےکمسجرپربتکےکےئلریھپدیتی،ںیمےنزرہیےسوپاھچہکسکرطحدؾرکےتےھت،
اںوہںےناتبایہکا ےندفونںاہوھتںرپوھپےتکنےھت،رھپاؿوکا ےنرہچےرپریھپےتیلےھت۔
رافی  :اربامیہنبومیس،اشہؾ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرۃافہحتڑپھرکدؾرکےناکایبؿ،افرانبابعسریضاہللہنعےنیبنیلصاہللیلع...
ابب  :بطاکایبؿ
وسرۃافہحتڑپھرکدؾرکےناکایبؿ،افرانبابعسریضاہللہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسیھبرفاتییکےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 687

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،ابوبرش ،ابوا٤ٟتوک ،١ابوسٌیسخسری رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِرشٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ٩ِ ًَ ١أَب ٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ

ک
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِوا ًَل َی و َٕٓی ٔ ٩ِ ٣أَ ِح َیا ٔ
ُقوص َُِٓ ٥ب َ ِي َ٤َ ٨ا ص َُِ َٛ ٥ذَ ٔ ٟ
اسا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ًَ ِ٨طُ أَ َّّ َ ٧ ٪
ئ ا َِ ٌَ ٟز ٔب ََٓ ٥َِ ٠ي ِ ُ
َ ١حًَّی َت ِح ٌَُ٠وا َ٨َ ٟا ُج ٌِ َّل َٓ َح ٌَُ٠وا
ک َٓ َ٘اُٟوا َص َِ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٌَُٜ ٣َ ١ز َوا ٕ
ِٔذِ ٔ ُٟسَْ َس ِّی ُس أُو َٟئ ٔ َ
ُقوَ٧ا َو ََل َنٔ ٌَِ ُ
ئ أَ ِو َرا َٕ٘ َٓ ٚاُٟوا َِٔ ٥َِ ٟ ٥ِ َُّٜ٧ت ِ ُ
َٓ ١ب َ َ ٍأَ َٓأ َ َت ِوا ب ٔ َّ
َُ ٟض ِٔ َٗ ٥لی ٌّا َّٔ ٩ِ ٣
ئ َٓ َ٘اُٟوا ََل َ٧أ ِ ُخ ُذ ُظ َحًَّی َن ِشأ َ َ٢
ُقأ ُ بٔأ ُ ِّ ٦ا ُِِ ٟ
اٟظا ٔ
اٟظا ٔ
ُقآ َٔ ٪و َی ِح َ ٍُ ٤بُزَا َٗ ُط َویَ ِت ٔٔ ُ
ئ َٓ َح ٌَ ََ ١ي ِ َ
اْضبُوا لٔی بٔ َش ِض ٕ٥
اک أََ َّ ٧ضا ُرٗ َِی ْة ُخ ُذوصَا َو ِ ٔ
ک َو َٗا ََ ٢و َ٣ا أَ ِز َر َ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأَُٟو ُظ ٓ ََـ ٔح َ
دمحم نب اشبر ،دنغر ،اوبرشب ،اوباوتمللک ،اوبدیعسدخری ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ںیم ےس دنچ ولگ
رعب ےک یسک ہلیبق ےک اپس ےچنہپ ،اس ہلیبق ےک ولوگں ےن اؿ یک ایض ت ںیہن یک ،فہ ولگ فںیہ ےھت ہک اس ہلیبق ےک رسدار وک
اسپنےنڈسایل،وتاںوہںےنوپاھچہکاہمترےاپسوکح دفاایوکح اھجڑوھپکنرکےنفاالےہ،وتاؿولوگںےناہکہکمتےنامہری
امہمؿداریںیہنیکاسےئلمہھچکںیہنرکںیےگ،بجکتہکمتولگامہرےےئلوکح زیچنیعتمہنرکفےگ،اس رپاؿولوگں
ےندنچرکبویںاکدانیوظنمرایک،اںوہںےنوسرہافہحتڑپانھرشفعیکافروھتکعمجرکےکاسرپڈاؽدای،وتفہآد یدنترتسوہایگ،
فہ آد ی رکبایں ےل رک آےئ وت اںوہں ےن اہک ہک مہ ہی ںیہن ےتیل بج کت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ےک قلعتم درای ت ہن
رک ںیل،انچہچناؿولوگںےنیبنیلصاہللہیلعفملسےساسےکقلعتمدرای تایکوتآپسنہڑپے،رفامایہکںیہمتےسیکولعمؾوہا
ہکوسرہافہحتمزےہ،متاسوکےلولافراکیہصحریمایھباسںیماگلدانی۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،اوبرشب،اوباوتمللک،اوبدیعسدخریریضاہللہنع

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

ابب  :بطاکایبؿ
وسرۃافہحتڑپھرکدؾرکےناکایبؿ،افرانبابعسریضاہللہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسیھبرفاتییکےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 688

راوی  :سیسا ٪ب٣ ٩ـارب ،ابو٣ح٤س باہلی ،ابوٌ٣رش بْصی ،یوسٕ ب ٩یزیس بزاءً ،بیس اہلل ب ٩اخ٨ص ،ابو٣اٟک ،اب٩
ابی ٠٣یٜہ ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

یس ا ِٟب َ َّ ٍا ُئ َٗا َ٢
ْص ُّی ص َُو َػ ُس ْ
ٕ بِ َُ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَىٔی س َ
ٔیسا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ـار ٕٔب أَبُو َُ ٣ح َّٕ ٤س ا َِ ٟباصٔل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ََ ٌِ ٣رشٕ ا َِ ٟب ِ ٔ
و ٚیُو ُس ُ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩اَلِ َ ِخ َٔ ٨ص أَبُو َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪ن َ َّفا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ

ئ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٣َ ٥َ ٠زوا ب ٔ َ٤ا ٕ
ئ َٓ َ٘ا ََ ٢ص ِٔ ٓ ١یَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜرا ٕ ٪َّ ٔ ِ ٚفٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ ٓ ٔیض ٔ َِٟ ٥سٔی ّْ أَ ِو َسْ ٔ ٠یَ ٌََ ٓ ٥ز َق َُ ٟض َِ ٥ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟا ٔ
َُکصُوا
اب ًَل َی َطا ٕ
ئ َٓب َ َ ٍأَ َٓ َحا َئ بٔاَّ ٟظا ٔ
ئ ِلٔ َی أَ ِػ َحابٔطٔ ٓ َ ٔ
َُقأَ بَٔٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
َر ُج َّل َٟسٔي ِّا أَ ِو َسّ ٔ ٠امی َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ر ُج ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ َ ٓ ٥
اب اہللٔ أَ ِج ّزا َٓ َ٘ا َ٢
اب اہللٔ أَ ِج ّزا َحًَّی َٗ ٔس ُ٣وا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َخ َذ ًَل َی َ ٔ ٛت ٔ
ک َو َٗاُٟوا أَ َخ ِذ َت ًَل َی َ ٔ ٛت ٔ
ذََ ٔ ٟ
اب اہللٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠أَ َح َّ٣َ ٙا أَ َخ ِذتُ َِِ ٠ًَ ٥یطٔ أَ ِج ّزا َ ٔ ٛت ُ

دیساؿنباضمرب،اوبدمحمابیلہ،اوبرشعمرصبی،وی فنبسیدیرباء،دیبعاہللنباسنخ،اوبامکل،انبایبملنکہ،انبابعسریضاہلل
ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااحصب ںیم ےس دنچ آد ی اپین ےک رےنہ فاولں ےک اپس ےس ذگرے نج ںیم ےس اکی
صخشوکاسپناکاکاٹوہااھت(دلغیایمیلساکظفلایبؿایک)اپینےکرےنہفاولںںیمےساکیآد یاؿاحصہبےکاپساچنہپافراہکمتںیم
ےس وکح  صخش اھجڑےن فاال ےہ ،اپین ںیم اکی صخش اسپن ای وھچب اک اکاٹ وہا ےہ (اسپن ےک اکےٹ وہےئ ےک ےئل دلغی ای میلس اکظفل
ایبؿایک)اکیاحصیبےئگافررکبویںیکرشطرپوسرہافہحتڑپیھ،وتفہآد یااھچوہایگافراحصہبےکاپسرکبایںےلرکآےئنکیلاؿ
ولوگںےناےسرکمفہاھجمسافرم ےنےگلہکوتےن اتباہللرپارجت ی،اہیںکتہکفہولگودہنیےچنہپوتاؿولوگںےنرعضایک
ہک ای روسؽ اہلل! اںوہں ےن  اتب اہلل رپارجت  ی ،آپ ےن رفامای ہک نج زیچفں رپ ارجت ینیل اجزئ ےہ اؿ ںیم بس ےس قحتسم

 اتباہللےہ۔
رافی  :دیساؿنباضمرب،اوبدمحمابیلہ،اوبرشعمرصبی،وی فنبسیدیرباء،دیبعاہللنباسنخ،اوبامکل،انبایبملنکہ،انبابعس
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رظنگلاجےنرپمزڑپےنھاکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
رظنگلاجےنرپمزڑپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 689

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیاٌ٣ ،٪بس ب ٩خاٟسً ،بساہلل ب ٩طساز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ََ ٌِ ٣ب ُس بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٩ط َّساز ٕ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت أَ ََ ٣زنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو أَ ََ ٣ز أَ ِ ٪ي ُِشتَ ٍَِی ٔ ٩ِ ٣ا ٌَِ ٟي ِ ٔن
دمحمنبریثک،ایفسؿ،دبعم نب اخدل،دبعاہلل نبدشاد ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع رفامیت ںیہہکےھجمآپیلصاہللہیلعفملس ےن مکح
دایہکایہیایبؿایکہکآپےنرظندبگلاجےنرپمزڑپھرکوھپےنکناکمکحدای۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،دبعمنباخدل،دبعاہللنبدشاد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ

رظنگلاجےنرپمزڑپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 690

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س ب ٩وہب بً ٩لیہ ز٣ظقی٣ ،ح٤س بُ ٩حب٣ ،ح٤س ب ٩وٟیس زبیسی ،زہزی ،رعوہ ب٩
زبي ٍ ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ،حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩وص ِٔب بِ ٔٔ ًَ ٩ل َّی َة ِّ
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
اٟس َِ ٣ظق ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ابِ َٔ ٨ة أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
ا َِ ٟؤٟی ٔس اٟزُّبَ ِیس ُّٔی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِِ ُ ٩

است َ ِ ٍُٗوا ََ ٟضا َٓإ ٔ َّ ٪ب ٔ َضا ا٨َّ ٟوِ َز َة َتا َب ٌَ ُط ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سا٥ٕ ٔ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی فٔی بَ ِيت َٔضا َجارٔ َی ّة فٔی َو ِجض ٔ َضا َسٔ ٌَِ ْة َٓ َ٘ا َِ ٢
رع َوةُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی َو َٗا َِ َ٘ ًُ ٢ی ْ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخبَ ٍَنٔی ُ ِ
دمحمنباخدل،دمحمنبفبہنبہیطعدیقشم،دمحمنب جب،دمحمنبفدیلزدیبی،زرہی،رعفہنبزریب،زبنیتنبایبہملس،رضحتاؾ
ہملس ریض اہلل  امہن ایبؿ رکیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےک رھگ ںیم اکی ڑلیک وک داھکی سج ےک رہچے رپ اشنؿ
ےھت،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاسوکاھجڑوھپکنرکف،اسےئلہکاسوکرظنگلیئگےہافرلیقعےنزرہیےسرفاتیایک
ہک ھجم ےس رعفہ ےن ،اںوہں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی یک ےہ ،دبعاہلل نب اسمل زدیبی ےس اس ےک اتمع دحثی
رفاتییک۔
رافی  :دمحمنباخدل،دمحمنب فبہنبہیطعدیقشم،دمحمنب  جب،دمحم نبفدیلزدیبی ،زرہی،رعفہ نبزریب،زبنی تنبایبہملس،
رضحتاؾہملسریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رظناکانگلقحےہ...
ابب  :بطاکایبؿ

رظناکانگلقحےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 691

راوی  :اسحا ٚب ٩نرضً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ َُ ٩ن ِْصٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ٌَِ ٟي ِ ُن َح ٌَّ ٙوَ َ ٧هی ًَ ِ ٩ا َِ ٟو ِط ٔ٥

ااحسؼنبرضن،دبعارلزا ؼ،رمعم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکرظناکگلاجانقحےہ
افرمسجوگدوھاےنےسعنمرفامای۔
رافی  :ااحسؼنبرضن،دبعارلزاؼ،رمعم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسپن،وھچبےکاکےنٹرپمزڑپےنھاکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
اسپن،وھچبےکاکےنٹرپمزڑپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 692

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًیً ،١بساٟواحس ،س٠امی ،٪طيبانیً ،بساٟزح ٩٤ب ٩اسوز اپ٨ے واٟساسوز رضی اہلل ً٨ہ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُّ ٪
اٟظ ِي َبان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩اَلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َ
َ
اٟزٗ َِی َة ٔ ٩ِ ٣کُ ِّ١ذٔی حُ َٕ ٤ة
اٟزٗ َِیةٔ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟح َ٤ةٔ َٓ َ٘اَِ ٟت َر َّخ َؽ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
َسأ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة ًَ ُِّ ٩
ومیس نب اامسلیع ،دبعاولادح ،امیلسؿ ،ابیشین ،دبعارلنمح نب اوسد ا ےن فادلاوسد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس زرہےلی اجونر اکےنٹ رپ اھجڑ وھپکن رکےن ےک قلعتم وپاھچ ،وت اںوہں ےن اتبای ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فملسےنرہزرہےلیاجونرےکاکےنٹرپاھجڑےنیکااجزتدیےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،دبعاولادح،امیلسؿ،ابیشین،دبعارلنمحنباوسدا ےنفادلاوسدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےکمزڑپےنھاکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکمزڑپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 693

راوی ٣ :شسزً ،بساٟوارثً ،بساٌٟزیز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت أََ٧ا َوثَاب ٔ ْت ًَل َی أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٓ َ٘ا َ ٢ثَاب ٔ ْت َیا أَبَا َح ِ٤زَ َة
یک بٔزُٗ َِی ٔة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَل َی َٗا ََّ ٢
ِ
ض ُِ ٣ذص َٔب
اط َت َِ ٜی ُت َٓ َ٘ا َ ٢أَْ َ ٧ص أَ ََل أَ ِرٗ ٔ َ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ربَّ ا٨َّ ٟا ٔ
ض ا ِط ٕٔ أََ ِ ٧ت َّ
اٟظافٔی َلَ َطاف ٔ َی ِ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت ٔطٔ ّ
َائ ََل ُي َِاز ٔ ُر َس َ٘ ّ٤ا
ا َِ ٟبا ٔ

دسمد،دبعاولارث،دبعازعلسیےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمافر اثتب،اسننبامکلےکاپسےئگوتاثتبےن
مڑپھ دفںاںوہں ےناہک ہک اہں۔
اہک ہکاےاوبزمحہ!ںیم امیبر وہایگوہں وت اسن ےناہک ہک ایک ںیممت رپروسؽاہللیلصاہلل ہیلعاک ز
اسن ےن ڑپاھ اے اہلل! ولوگں ےک وبعمد ،یتخس دفر رکےن فاےل افشء دے وت یہ افش دےنی فاال ےہ ایسی افش دے وج امیبری وک ہن
وھچڑے۔
رافی  :دسمد،دبعاولارث،دبعازعلسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دسمد،دبعاولارث،دبعازعلسیےتہکںیہںیمافراثتب،اسننبامکلریضاہللہنعےکاپ...
ابب  :بطاکایبؿ
دسمد،دبعاولارث،دبعازعلسیےتہکںیہںیمافراثتب،اسننبامکلریضاہللہنعےکاپسےئگ،وتاثتبےناہکہکاےاوبزمحہںیمامیبروہایگوہں،وتاسنےناہکایکںیم
مت رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک مز ڑپھ دفں ،اںوہں ےن اہک اہں  ،اسن ریض اہلل ہنع ےن ڑپاھ اے اہلل ولوگں ےک وبعمد ،یتخس وک دفر رکےن فاےل افش دے ،وت یہ
افشدےنیفاالےہ،ایسیافشوجامیبریوکہنوھچڑے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 694

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی  ،سٔیا ،٪س٠امی٣ ،٪شَّ٣ ،٥٠سو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠

ا ٪ي ٌَُوِّذُ َب ٌِ َف أَصِٔ٠طٔ یَ َِ ٤شحُ ب ٔ َی ٔسظ ٔا ُِ ٟی ِ٤ى َی َو َي ُ٘و َُّ ٢
اض ِ
اط ٔٔطٔ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ربَّ ا٨َّ ٟا ٔ
ض أَذِص ِٔب ا َِ ٟب َ

َوأََ ِ ٧ت َّ
اٟظافٔی ََل ٔطَٔا َئ ِ ٔ ََّل ٔطَٔاُ َُک ٔطٔ ّ
َائ ََل ُي َِاز ٔ ُر َس َ٘ ّ٤ا َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪ح َّسث ِ ُت بٔطٔ َُ ٨ِ ٣ؼ ّورا َٓ َح َّسثَىٔی ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی٩ِ ًَ ٥
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة ِ َ ٧ح َو ُظ
َُ ِ ٣

رمعف نب یلع،ییحی  ،ایفسؿ ،امیلسؿ ،ملسم ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعیتہک ںیہہک آپ یلص اہللہیلع فملس وعتذ ڑپھ رک اینپ
ضعب ویبویں ےک فیلکت ےک اقمؾ رپ اانپ داایں اہھت ریھپےت افر رفامےت اے اہلل! ولوگں ےک رپفرداگر! فیلکت دفر رک ،اس وک افش
دے افر وت افش دےنیفاال ےہ ،افشریتی یہ ےہ ایسی افش وج امیبری وک ہن وھچڑے ،ایفسؿ ےنایبؿ ایکہک ںیم ےن ہی رفاتی وصنمرےس
ایبؿیکوتاںوہںےنھجمےسوباہطساربامیہ،رسمفؼ،اعہشئریضاہللاہنعایسرطحرفاتیایک۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،امیلسؿ،ملسم،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ

دسمد،دبعاولارث،دبعازعلسیےتہکںیہںیمافراثتب،اسننبامکلریضاہللہنعےکاپسےئگ،وتاثتبےناہکہکاےاوبزمحہںیمامیبروہایگوہں،وتاسنےناہکایکںیم
مت رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک مز ڑپھ دفں ،اںوہں ےن اہک اہں  ،اسن ریض اہلل ہنع ےن ڑپاھ اے اہلل ولوگں ےک وبعمد ،یتخس وک دفر رکےن فاےل افش دے ،وت یہ
افشدےنیفاالےہ،ایسیافشوجامیبریوکہنوھچڑے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 695

راوی  :اح٤س ب ٩ابی رجاء ،نرض ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س ابِ ُ ٩أَبٔی َر َجا ٕئ َح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
رض ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ض ب ٔ َیس َٔک ِّ
ٕ َُ ٟط ِ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اض َربَّ ا٨َّ ٟا ٔ
اٟظَٔا ُئ َلَ کَا ٔط َ
اَ ٪یزِٔی َي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٣شحِ ا َِ ٟب َ
مس
ادمحنبایبراجء،رضن،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرفامےتا ْ َ ْ ْ َ ٹ
س
ال َ
اخلینعولوگںےکرپفرداگراسفیلکتوکدفررک،افشریتےاہھتںیمیہےہ،اس(فیلکت)اکدفررکےنفاالوتیہےہ۔
رافی  :ادمحنبایبراجء،رضن،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
دسمد،دبعاولارث،دبعازعلسیےتہکںیہںیمافراثتب،اسننبامکلریضاہللہنعےکاپسےئگ،وتاثتبےناہکہکاےاوبزمحہںیمامیبروہایگوہں،وتاسنےناہکایکںیم
مت رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک مز ڑپھ دفں ،اںوہں ےن اہک اہں  ،اسن ریض اہلل ہنع ےن ڑپاھ اے اہلل ولوگں ےک وبعمد ،یتخس وک دفر رکےن فاےل افش دے ،وت یہ
افشدےنیفاالےہ،ایسیافشوجامیبریوکہنوھچڑے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 696

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیاً ،٪بسربہ ب ٩سٌیس٤ً ،زہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس َربِّطٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی

ی٨َ ٤ا
اَ ٪ي ُ٘و ُ٤َِ ٠ٟٔ ٢ز ٔ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
یف بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ تُ ِزبَ ُة أَ ِر ٔؿ َ٨ا بٔزٔي َ٘ةٔ َب ٌِ ٔـ َ٨ا ي ُِظفَی َس٘ ٔ ُ
یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ،دبعرہب نب دیعس ،رمعہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رمضی ےک ےئل ہی
(داع)ڑپاھرکےتےھت،اہللےکانؾےکاسھتامہریزنیمیکیٹممہںیمےسضعبےکوھتکےکاسھتافشدیاجےئ،امہرےامیبروک
امہرےربےکمکحےس۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،دبعرہبنبدیعس،رمعہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
دسمد،دبعاولارث،دبعازعلسیےتہکںیہںیمافراثتب،اسننبامکلریضاہللہنعےکاپسےئگ،وتاثتبےناہکہکاےاوبزمحہںیمامیبروہایگوہں،وتاسنےناہکایکںیم
مت رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک مز ڑپھ دفں ،اںوہں ےن اہک اہں  ،اسن ریض اہلل ہنع ےن ڑپاھ اے اہلل ولوگں ےک وبعمد ،یتخس وک دفر رکےن فاےل افش دے ،وت یہ
افشدےنیفاالےہ،ایسیافشوجامیبریوکہنوھچڑے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 697

راوی  :ػسٗہ بٓ ٩ـ ،١ابً ٩ي٨یہً ،بس ربہ ب ٩سٌیس٤ً ،زہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَىٔی َػ َس َٗ ُة بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ َربِّطٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ

ی٨َ ٤ا بٔإٔذِ َٔ ٪ربِّ َ٨ا
اٟزٗ َِیةٔ تُ ِزبَ ُة أَ ِر ٔؿ َ٨ا َورٔي َ٘ ُة َب ٌِ ٔـ َ٨ا ي ُِظفَی َس٘ ٔ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی ُّ

دصہق نب  لض ،انب ہینیع ،دبع رہب نب دیعس ،رمعہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفملسدؾرکےنںیمہی(داع)ڑپاھرکےتےھت،اہلل ےکانؾےکاسھتامہریزنیمیکیٹممہںیمےسضعبےک
وھتکےکاسھتافشدیاجےئامہرےامیبروکامہرےربےکمکحےکاسھت۔
رافی  :دصہقنب لض،انبہینیع،دبعرہبنبدیعس،رمعہ،رضحتاعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھجڑےنےکفتقوھتےنکاکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
اھجڑےنےکفتقوھتےنکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 698

راوی  :خاٟس ب٣ ٩د٠س ،س٠امی ،٪یحٌی ب ٩سٌیس ،ابوس٤٠ہ ،ابوٗتازہ

َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َٗ َتا َز َة َي ُ٘و ُ٢
َّ
َ َ ُ
ُکصُطُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُّ ٢
اٟز ُِ َیا ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َوا ُِ ٟح ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠اٟظ ِی َلا َٔٓ ٪إٔذَا َرأی أ َح ُسَ ٥ِ ٛط ِیئّا َی ِ َ

َٓ َِ ٠ي ِِٔ ٔ٨ث ح ٔي َن َي ِشت َِی٘ ٔ ُى ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت َویَ َت ٌَ َّوذِ ِّٔ َ ٩ِ ٣
اٟز ُِیَا أَ ِث َ٘ ًََ ١ل َ َّی
رض ُظ َو َٗا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َوِ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت ََلَ َری ُّ
َصَا َٓإَٔ َّ ٧ضا ََل َت ُ ُّ
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َب ٔ٤ََ ٓ ١ا ص َُو ِ ٔ ََّل أَ َِ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت َص َذا ا َِ ٟحس َ
یضا
ٔیث ٓ ََ٤ا أُبَاَ ٔ ٟ
اخدل نب دلخم ،امیلسؿ ،ییحی نب دیعس ،اوبہملس ،اوباتقدہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک
رفامےتوہےئانسہکرؤای(ااھچوخاب)اہللیکرطػےس ےہ،افر ملح(ربا وخاب)اطیشؿیکرطػےس ےہ،بج مت ںیم ےسوکح 
صخشایسیزیچدےھکیےسجربااتھجمسےہوتنیتابروھتکدے،ہکبجدنینےسدیباروہ،افرایکسرباح ےسانپہامےگنوتاوکساصقنؿ ںیہن
اچنہپےئاگ ،افراوبہملسےناہکہکارگںیموخابداتھکیوہں وجاہپڑےسیھبزایدہھجمرپ رگاںوہوتاسدحثیےکےننسیکانبءرپ ںیم
ایکسرپفاہںیہنرکات۔
رافی  :اخدلنبدلخم،امیلسؿ،ییحینبدیعس،اوبہملس،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ

اھجڑےنےکفتقوھتےنکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 699

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل اویسی ،س٠امی ،٪یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اَلِ ُ َویِ ٔس ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

َّ
َّ
َ
َفا ٔططٔ َنٔ ََث فٔی َِ َّٔ ٛیطٔ بٔ ُ٘ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َح ْس
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِٔ ٥َ ٠ذَا أ َوی ِلٔ َی ٔ َ
اَ ٪یأ ِ ُ٣زُنٔی أَ ِ ٪أَٓ ٌَِ َ١
َوبٔا ٌَِ ٤ُ ٟوِّ َذ َتي ِ ٔن َجٔ٤ی ٌّا ث ُ َّ ٥یَ َِ ٤شحُ بٔض ٔ َ٤ا َو ِج َض ُط َو َ٣ا بَ َِ َِ ٠ت َی َسا ُظ َٔ ٩ِ ٣ج َش ٔسظ ٔ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِط َتکَی ک َ َ
اب َي ِؼ َ ٍُ ٨ذََ َ ٔ ٟ
َفا ٔططٔ
ک بٔطٔ َٗا َ ٢یُوُُ ٧ص ُُ ٨ِ ٛت أَ َری ابِ َٔ ٩ط َض ٕ
ذََ ٔ ٟ
ک ِٔذَا أتَی ِلٔ َی ٔ َ

دبعازعلسی نب دبعاہلل افیسی ،امیلسؿ ،ویسن ،انباہشب ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں
ُ
ج ،افر وعمذنیت
ؤا ُ
قَُ
ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج ا ےن رتسب رپ رشتفی ےل اجےت وت ا ےن اہوھتں رپ ْ
﵀َّ َأ َ ٌ
(وسرہ قلف فوسرہ انس) ڑپھ رک دؾ رکےت ،رھپ اؿ دفونں وک ا ےن رہچے رپ ریھپےت افر مسج ےک سج ہصح کت اہھت چنہپ اتکس،
ریھپےت ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک بج آپ امیبر وہےت وت ےھجم اس رطحرکےن اک مکحدےتی ،ویسن ےن اہک ہک ںیم
انباہشبوکبجفہا ےنرتسبرپاجےتایسرطحرکےتوہےتداتھکیوہں۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہللافیسی،امیلسؿ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اھجڑےنےکفتقوھتےنکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 700

٣وسی ب ٩اس٤اًی ،١ابوًوا٧ہ ،ابواٟبرش ،ابوا٤ٟتوک ،١ابوسٌیس
راوی :
ٰ

اب َر ُسو ٔ٢
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
رش ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسٌٔی ٕس أَ ََّ ٪رص ِّلا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َّ
َّ
َاس َت َـا ُٓوص َُِٓ ٥أَبَ ِوا أَ ِ ٪ي َُـ ِّی ُٔوص ُِ٥
اَفوصَا َحًَّی َ٧زَُٟوا ب ٔ َه ٕٓی ٔ ٩ِ ٣أَ ِح َیا ٔ
ئ ا َِ ٌَ ٟز ٔب ٓ ِ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠اَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا فٔی َس ِ َ
َفة ٕ َس َ ُ
یِ َٗ ٩س َ٧زَُٟوا بٔ٥ِ ُٜ
ئ اَّ ٟزص َِم َّأ ٟذ َ
ک ا َِ ٟه ِّی ٓ ََش ٌَ ِوا َٟطُ بٔکَُ ِّ١ط ِی ٕئ َلَ یَ ٌُِ َٔ ٨طُ َط ِی ْئ َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِِ ٟ ٥و أَ َت ِيت َُِ ٥ص ُؤ ََل ٔ
َٓٔ ُ٠سَْ َس ِّی ُس ذََ ٔ ٟ
وَ ٨ِ ٔ ً ٪س َب ٌِـٔض ٔ َِ ٥ط ِی ْئ َٓأ َ َت ِوص َُِ٘ َٓ ٥اُٟوا یَا أَ ُّی َضا اَّ ٟزص ُِم ِ ٔ ََّ ٪سی َِّسَ٧ا ُٟسَْٔ ٓ ََش ٌَ ِي َ٨ا َُ ٟط بٔکَُ ِّ١ط ِی ٕئ َلَ َی ُِ ٌُ َٔ ٨ط َط ِی ْئ ٓ ََض ِ١
ُ ٠َّ ٌََ ٟط أَ َِ ٪یَ ُٜ
اس َت َـ ِٔ َ٨ا ُُ ٥َِ ٠َٓ ٥ِ ٛت َـ ِّی ُٔوَ٧ا ٓ ََ٤ا أََ٧ا ب ٔ َزا َٕ ٚلَ ٥ِ ُٜحًَّی
ً ٔ َِ ٨س أَ َح ٕس َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ط ِی ْئ َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ن ٌَ َِ ٥واہللٔ ِنِّٔی ََ ٟزا َٕ ٚو َلَ ٩ِٔ ٜواہللٔ َِ َ٘ ٟس ِ
َت ِح ٌَُ٠وا َ٨َ ٟا ُج ٌِ َّل ٓ ََؼا َُ ٟحوص ًَُِ ٥ل َی َٗ ٔل ٕ
ُقأ ُ ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن َحًَّی َل َٜأَ٤َ َّ ٧ا
یٍ ٔ ٩ِ ٣ا َِٓ ٥ٔ ٨َ َِ ٟاَ ِ ٧لَ َٓ ََٙ ٠ح ٌَ َ ١یَ ِت ُٔ ُ
َ ١و َي ِ َ
نُ ٔظ َم َٔ٘ ٔ ً ٩ِ ٣ا َٕٓ ٢اَ ِ ٧ل ََٙ ٠یَ ِ٤شٔی َ٣ا بٔطٔ َََٗ ٠ب ْة َٗا ََٓ ٢أ َ ِوٓ َِوص ُُِ ٥ج ٌِ َُ ٠ض َِّ ٥أ ٟذی َػا َُ ٟحوص َُِِ ٠ًَ ٥یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥ا ِٗ ٔش ُ٤وا َٓ َ٘ا َ٢
َّ ِ
َّ
َّ
َّ
ا٨ِ ٨َ َٓ ٪و َُز َ٣ا َیأ ِ ُ٣زَُ٧ا َٓ َ٘ ٔس ُ٣وا ًَل َی
َک َٟطُ َّأ ٟذی ک َ َ
أ ٟذی َرَِی ََل َتٔ ٌَُِ٠وا َحًی َ٧أت َٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ ٨َ َٓ ٥َ ٠ذ ُ َ

اْضبُوا لٔی َ ٥ِ ٌَُٜ ٣بٔ َش ِض ٕ٥
ٔیک أََ َّ ٧ضا ُرٗ َِی ْة أَ َػبِت ُِ ٥ا ِٗ ٔش ُ٤وا َو ِ ٔ
َکوا َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢و َ٣ا یُ ِسر َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ُ

ومیسنباامسلیع،اوبوعاہن،اوبارشبل،اوباوتمللک،اوبدیعسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےک احصہب ریض اہلل ےن م یک اکی امجتع رفس ےک ےئل رفاہن وہح  ،ہی ولگ رعب ےک اکی ہلیبق ےک اپس آرک رہھٹے افر اؿ ےس
امہمینبلطیک،نکیلاؿولوگںےنامہمینرکےنےسااکنررکدای،اسہلیبقےکرسداروکاسپنایوھچبےناکنایل،ولوگںےنوپری
وکںیششرکںیلنکیلوکح افدئہہنوہاوتیسکےناہکہکہیامجتعوجاہمترے اپسآرکرہھٹیےہمتاؿےکاپساجےتاشدیاؿںیم
ےسیسکےکاپسوکح دفاوہ،فہولگاسامجتعےکاپسآےئافراہکہکاےولوگ!امہرےرسداروکاسپنےناکنایلےہمہےن
وپری وکشش رک ی ےہ نکیل وکح  افدئہ ںیہن وہا ،مت ںیم ےس یسک ےک اپس وکح  زیچ ےہ؟امجتع (احصہب) ںیم ےس یسک ےن اہک اہں!
دخباےھجممزںیہنآاتےہنکیلمہولوگںےنمتےسامہمیناچیہافرمتےنامہریامہمینںیہنیک،اسےئلدخایکمسقںیممزںیہن
ڑپوھںاگبجکتہکمتاساکاعمفہضرقمرہنرکدفوتفہولگدنچرکبویںےکدےنیرپرایضوہےئگ(ہیاحصیب)رفاہنوہےئافرادمحل
لعل
ہللربا مننڑپھرکوھپےنکنےگل،اہیںکتہکفہااھچوہرکاسرطحرھپےناگلہکاسوکیسکزیچےنںیہناکاٹ۔سجرشطرپاؿ
ولوگںےنراضدنمیاظرہیکیھتفہرشطوپرییک(ینعرکبایںدےدںی)یسکےناہکہکاسوکمیسقترکدف۔وہنجںےنمز ڑپاھ
اھتاںوہ ںےناہکااسیہنرکف،بجکتہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمچنہپرکہیاحتلایبؿہنرکںیلافرولعمؾہن
رکںیلہکآپںیمہایکمکحدےتیںیہ۔انچہچنمہولگآپیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآےئافرآپےسایبؿایک،وتآپیلص
اہللہیلعفملسےنرفامایہکںیہمتسکرطحملعوہاہکہیاھجڑےہ۔متےنکیھٹایکاےسمیسقترکولافرریمایھباکیہصحرقمررکف۔

رافی  :ومٰیسنباامسلیع،اوبوعاہن،اوبارشبل،اوباوتمللک،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فیلکتےکاقمؾرپاھجڑےنفاےلاکداایںاہھتریھپےناکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
فیلکتےکاقمؾرپاھجڑےنفاےلاکداایںاہھتریھپےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 701

راوی ً :بس اہلل ب ٩ابی طيبہ ،یحٌی  ،سٔیا ،٪اً٤ع٣ ،شَّ٣ ،٥٠سو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠

ض َو ِ
اط ٕٔ أََ ِ ٧ت
ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
اض َربَّ ا٨َّ ٟا ٔ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌَُوِّذُ َب ٌِ َـ ُض ِ ٥یَ َِ ٤ش ُح ُط ب ٔ َیٔ٤ئ٨طٔ أَذِص ِٔب ا َِ ٟب َ
َّ
اٟظافٔی ََل ٔطَٔا َئ ِ ٔ ََّل ٔطَٔاُ َُک ٔطٔ ّ
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة
َکتُ ُط ُ ٨ِ ٤َ ٔ ٟؼو ٕر َٓ َح َّسثَىٔی ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥
َائ ََل ُي َِاز ٔ ُر َس َ٘ ّ٤ا ٓ ََذ َ ِ
ب ٔ َِ ٨حو ٔظ ٔ

دبع اہلل نب ایب ہبیش،ییحی  ،ایفسؿ ،اشمع ،ملسم،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
ب َّ
ت ْ َٹ
س َف ْ ِ ج
اش
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس اینپ ضعب ویبویں ےک فیلکت ےک اقمؾ رپ اہھت ریھپےت افر رفامےت " َأ ْذن ِ ْٹ
ال ِ
ال َ
س َر َّ
شئً َل ُ َغ ِد ُر َص َقمًا " ،ںیم ےن اس وک وصنمر ےس ایبؿ ایک وت اںوہں ےن ھجم ےس وباہطس اربامیہ،
ُک ِ َ
شئَ ِإ َّل ِ َ
ن ال َّشا ِف َل ِ َ
َأ ْ َ
شؤ َ
رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسایسرطحرفاتییک۔
رافی  :دبعاہللنبایبہبیش،ییحی،ایفسؿ،اشمع،ملسم،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاکرمدوکوھپےنکناکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
وعرتاکرمدوکوھپےنکناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 702

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س جٌفی ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز ،زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ٪
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
اَ ٪ی ُِٔ ٔ٨ث ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ فٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ َّأ ٟذی ُٗب ٔ َف ٓ ٔیطٔ بٔا ٌَِ ٤ُ ٟوِّذَا ٔ
ت َٓ َ٤َّ ٠ا َث ُ٘ َُ ٨ِ ُٛ ١ت أََ٧ا أَ ِنٔ ُٔث
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪یَ ُِٔ ٔ٨ث َٗا َ ٢یَ ُِٔ ٔ٨ث ًَل َی یَ َسیِطٔ ث ُ َّ ٥یَ َِ ٤ش ُح بٔض ٔ َ٤ا
ًََِ ٠یطٔ بٔضَٔٓ َّ٩أ َ َِ ٣شحُ ب ٔ َی ٔس َن ِٔ ٔشطٔ ٟٔب َ َ ٍ َٛت َٔضا ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ابِ َٔ ٩ط َض ٕ
ٕکَ َ
اب َِ ٛی َ

َو ِج َض ُط
دبع اہلل نب دمحمیفعج ،اشہؾ ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحنت
یلصاہللہیلعفملسےنسجرمضںیمفافتاپح (اسںیم)آپوعمذات(وسرہ قلفافر وسرہانس)ڑپھرکا ےنافرپوھپےتکنےھت،
بجرگاینزایدہوہیئگوتںیمآپرپیہیڑپھرکوھپیتکنیھتافرربتکےکببسےسآپاکاہھتریھپدیتییھت،ںیمےنانباہشب
ےسوپاھچہکسکرطحوھپےتکنےھتوتاںوہںےناتبایہکا ےناہوھتںرپوھپےتکنےھترھپاؿوکا ےنرہچےرپریھپےتیل۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمیفعج،اشہؾ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجاھجڑوھپکنہنرکے...
ابب  :بطاکایبؿ

اسصخشاکایبؿوجاھجڑوھپکنہنرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 703

راوی ٣ :شسز ،حؼين ب٤٧ ٩ي ٍ ،حؼين بً ٩بساٟزح٤ا ،٪سٌیس ب ٩جبي ٍ ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُح َؼي ِ ُن بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِ ٍ ٕ ًَ ُِ ٩ح َؼي ِ ٔن بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َ ١وأ ٨َّ ٟي ُّی ٌََ ٣طُ
ِ َد ًَ َِ ٠ي َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا َٓ َ٘ا َٔ ُ ٢
رع َؿ ِت ًَل َ َّی اَلِ ُ ََ َٓ ٥ُ ٣ح ٌَ ََ ١ی ُُّ ٤ز أ ٨َّ ٟي ُّی ٌََ ٣طُ اَّ ٟز ُج ُ
َٗا ََ َ ٢
ُ
َ
َ
و ٪أ ُ ًَّٔ٣ی َٓ٘ٔی ََ ١ص َذا
َف َج ِو ُت أَ َِ ٪تَ ُٜ
اَّ ٟز ُج ََل َٔ ٪وأ ٨َّ ٟي ُّی ٌََ ٣طُ اٟزَّص ُِم َوأ ٨َّ ٟي ُّی َِ ٟی َص ٌََ ٣طُ أ َح ْس َو َرأیِ ُت َس َوا ّزا َٛثٔي ّ ٍا َس َّس اَلِ ُٓ ََ َ ٙ
ُ
وسی َو َٗ ِو ُُ ٣ط ث ُ َّٔٗ ٥ی َ ١لٔی اُ ِ ٧و ِز َ َ
َفأَیِ ُت َس َوا ّزا َٛثٔي ّ ٍا َس َّس اَلِ ُ ُٓ َٙ
َُ ٣
َفأیِ ُت َس َوا ّزا َٛثٔي ّ ٍا َس َّس اَلِ ُٓ ََٔ٘ٓ ٙی َ ١لٔی اُ ِ ٧وزِ َص ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َ َ
َ
اَک
اب َٓ َت َ َّ
و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة بٔ َِيِ ٍ ٔ ح َٔش ٕ
ک َو ََ ٍَ ٣ص ُؤ ََل ٔ
َٓ٘ٔی ََ ١ص ُؤ ََل ٔ
ئ أ ُ َُّ ٣ت َ
و ٪أَ ِّٟٔا َی ِس ُخَ ُ٠
ئ َس ِب ٌُ َ
َف َ ٚاُ ٨َّ ٟ
اض َو ٥َِ ٟیُ َبي َّ ِن َُ ٟض َِ َٓ ٥ت َذ َ َ

ئ ص ُِ٥
اٟرش ٔک َو َل ٔ٨َّ ٜا آ َ٨َّ ٣ا بٔاہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َو َل ٩ِٔ ٜصَ ُؤ ََل ٔ
أَ ِػ َحا ُب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا أَ َّ٣ا ِ َ ٧ح َُُ ٓ ٩وِ ٔ ٟسَ٧ا فٔی ِّ ِ
و٪
أَبِ َ٨ا َُُ٧ا ٓ ََب َ َّ ٠أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ص َُِّ ٥أ ٟذ َ
وَ ٪و ًَل َی َربِّض ٔ َِ ٥ی َت َوکََّ ُ٠
ُوَ ٪و ََل َیَ ِٜت ُو َ
وَ ٪و ََل َي ِشتَ ٍِٗ َ
یََ ٩ل َی َت َليَّ ٍُ َ
ک ب ٔ َضا ًُک َ َ
َٓ َ٘ َاًُ ٦ک َّ َ
اط ُة
آِ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أََ٧ا َٓ َ٘ا ََ ٢س َب َ٘ َ
اط ُة بِ ُِ ٣ٔ ٩ح َؼ َٕ٘ َٓ ٩ا َ ٢أَ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أََ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ َ٘ َٓ ٥اُ َ ٦

دسمد ،نیصح نب ریمن ،نیصح نب دبعارلنمح  ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک
اکی دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر رفامای ہک ریمے اسےنم اںیتم  شی یک ںیئگ وت ریمے اسےنم ےس یبن
سگرےنےگل ،اکیشیکھت رصػ اکی آد ی  ،دفرسے شیکھت دفآد ی افر اکی یبن شیکھت اکی امجتع یھت افر اکی یبن اےسی یھب
ےھتنجشیکھتوکح ہناھت،افرںیمےناکیڑبیامجتعدیھکیوجاقفکتیلیھپوہح یھت،ںیمےنانمتیکہکہیریمیاتموہیت،وت
اہکایگ ہک ہی ومٰیسہیلع امالسؾ افر اؿیکوقؾ ےہ ،رھپ ھجم ےس اہکایگہکدھکی ،ںیم ےن اکی ڑبی امجتع دیھکی وج اقفکت یلیھپ وہح 
یھت،افرھجمےساہکایگہکہیریتیاتمےہافراؿںیمےسخرتزہارریغباسحبےکتنجںیمدالخوہںےگ،ولگدجاوہےئگافر
آپیلصاہللہیلعفملسےناؿےسایبؿںیہنایکہکفہوکؿںیہ،ااحصبیبن یلصاہللہیلعفملسہچوگیمایئںرکےنےگل،یسکےناہکہک
مہوترشکےکزامہنںیمدیپاوہےئرھپاہللافراےکسروسؽرپاامیؿالےئ(اسےئلمہاؿںیمےسںیہنوہےتکس)ہکلبفہامہریافالد
م
وہیگیبنیلصاہللہیلعفملسوکہیربخ یچنہوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکہیفہولگوہںےگوجافؽوکںیہنامےتن،افرہنیہ ز
ڑپوھاےت ںیہ افر ہن داغ اگلےت ںیہ افر ا ےن رپفرداگر رپ رھبفہس رکےت ںیہ ،اکعہش نب نصحم ڑھکے وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ

اہللیلصاہللہیلعفملس!ایکںیم اؿےسوہں،آپےنرفامای،اہں،رھپاکیدفرساصخش ڑھکاوہاافروپاھچہکایکںیمیھباؿںیمےس
وہں،آپےنرفامای،اکعہشمتےسابزیےلایگ۔
رافی  :دسمد،نیصحنبریمن،نیصحنبدبعارلامحؿ،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگشؿےنیلاکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
وگشؿےنیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 704

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤سً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،یو٧ص ،زہزی ،سا ،٥ٟاب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ٪
اٟسارٔ َو َّ
اٟظ ِؤ ُ ٦فٔی ثَ ََل ٕث فٔی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو َّ
اٟسابَّةٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ ًَ ِس َوی َو ََل كٔي َ َ ٍ َة َو ُّ

دبع اہلل نب دمحم ،نامثؿ نب رمع ،ویسن ،زرہی ،اسمل ،انب رمع ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک
رمض اک اکی ےس دفرسے وک انگل افر افؽ انیل وکح  زیچ ںیہن ،افر وحنتس نیت زیچفں ںیم ےہ ،وعرت ،رھگ ،افر اجونر ںیم (ینع ارگ
وحنتسوہیتوتاؿیہنیتزیچفںںیموہیت)۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،نامثؿنبرمع،ویسن،زرہی،اسمل،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ

وگشؿےنیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 705

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل كٔي َ َ ٍ َة َو َخيِ ٍُ َصا ا َِٟٔأ ِ َُٗ ٢اُٟوا َو َ٣ا ا َِٟٔأ ِ َُٗ ٢ا َ ٢ا ِٟکَُ ٤َ ٔ ٠ة اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ُة َي ِش ََ ٌُ ٤ضا أَ َح ُس ُ٥ِ ٛ
اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہکوگشؿانیلوکح زیچںیہناسںیمرتہبرط ہقافؽےہولوگںےنرعضایک
افؽایکےہ؟آپےنرفامایہکایھچابتوجمتںیمےسوکح اتنسےہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبترضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افؽاکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
افؽاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 706

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز ،زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ كٔي َ َ ٍ َة َو َخيِ ٍُ َصا ا َِٟٔأ ِ َُٗ ٢ا ََ ٢و َ٣ا ا َِٟٔأ ِ َُ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا ِٟکَُ ٤َ ٔ ٠ة اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ُة

َي ِش ََ ٌُ ٤ضا أَ َح ُس ُ٥ِ ٛ
دبعاہللنبدمحم،اشہؾ،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوگشؿانیلوکح زیچںیہنےہافراؿںیمرتہبرط ہقافؽےہ،ولوگںےنرعضایکہکافؽایک
زیچےہایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایایھچابتوجمتںیمےسوکح صخشاتنسےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾ،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
افؽاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 707

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ
ًَ ِس َوی َو ََل كٔي َ َ ٍ َة َوي ٌُِحٔبُىٔی ا َِٟٔأ ِ ُ ٢اٟؼَّ أ ٟحُ ا ِٟکَُ ٤َ ٔ ٠ة ا َِ ٟح َش َُ ٨ة
ملسم نب اربامیہ ،اشہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامایہکرمضاکاکیےسدفرسےوکانگلافروگشؿانیلوکح زیچںیہن،افرےھجمایھچافؽینعرتہبنیابتدنسپےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہہموکح زیچںیہن...

ابب  :بطاکایبؿ
اہہموکح زیچںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 708

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ح ،٥ٜنرض ،اس٤اًی ،١ابوحؼين ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

 ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو َح ٔؼي ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ٩
َسائ ٔی ُ
رض أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ِ ٔ ِ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟحَ ٥ٔ َٜح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َّ
َّ
َف
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل ًَ ِس َوی َو ََل كٔي َ َ ٍ َة َو ََل َصا ََ ٣ة َو ََل َػ َ َ
دمحمنبمکح،رضن،اامسلیع،اوبنیصح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکیبنیلص
اہللہیلعفملسےنرفامایہکرمضاکاکیےسدفرسےوکانگل،وگشؿانیل،اہہم(ینعاول)افررفصوکح زیچںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبمکح،رضن،اامسلیع،اوبنیصح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اہہموکح زیچںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 709

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍٟ ،یث ًبسا ٟزح ٩٤ب ٩خاٟس ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َ
َّ
َّ
َ
َ
اب
ِی ب ٔ َح َحز َٕٓأ َػ َ
َف َِ ٣ت ِ ٔ ِح َساصُ َ٤ا اَلِ ُ ِ َ
أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َٗ ٥َ ٠ضی فٔی ا َِ ٣زأ َتي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ص َُذیِ ٕ ١ا ِٗت َ َت ََ ٠تا َ َ
بَ ِل ََ ٨ضا َوه ٔ َی َحا َٔ َ٘ َٓ ١ْ ٣تَِ ٠ت َوََ ٟس َصا َّأ ٟذی فٔی بَ ِلَ ٔ ٨ضا َٓا ِخ َت َؼ ُ٤وا ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ضی أَ َّ ٪ز ٔ َی َة َ٣ا فٔی بَ ِلَ ٔ ٨ضا

١
ُ َّ
ُغ َُ ٦یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َََ ٩ِ ٣ل َ ٔ
اس َت َض َِّ ٔ٤َٓ ١ث ُ
ُغ ْة ًَ ِب ْس أَ ِو أَ َْ ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٢ول ٔ ُّی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َّأًٟی َ ٔ
ُغ َِ ٣ت َِ ٛی َ
َ َب َو ََل أَک َ ََ ١و ََل َ َ ٧ل ََ ٙو ََل ِ
ٕ أَ ِ َ
ک یُ َل َُّ٘ َٓ ١ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َّ ٧ِٔ ٥َ ٠ا َص َذا ِٔ ٔ ِ ٩ِ ٣خ َوا ٔ ٪ا ِلُٜضَّا ٔ٪
ذََ ٔ ٟ
دیعسنبعفیسز،ثیلدبعارلنمحنباخدل،انباہشب،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿ
ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھدلی یک دف ڑگھجا رکےن فا ی وعروتں ےک قلعتم ہلصیف ایک نج ںیم ےس اکی وعرت ےن
دفرسیوکرھتپکنیھپرکامراوجاسےکٹیپںیماگل،افرفہاحہلمیھت(،رھتپےکدصہمےس)ٹیپاکہچبرمایگ،وتیبنیلصاہللہیلعفملس
یک دختم ںیمدقمہم شی وہا،آپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن اس ہچبیکدتی ںیم اکی الغؾ ای ولڈنیدےنی اک مکح دای ،لتق رکےنفا ی
وعرتےکفارثےناہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ںیماسےچبیکدتیویکرکندفںسجےنہنوتایپافرہناھکایہنیہابتیک
افرہنیہاخیچ،اسےسیجیکدتیوتاقلباعمیفےہ،آرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہیوتاکونہںاکاھبح ےہ۔
رافی  :دیعسنبعفیسز،ثیلدبعارلنمحنباخدل،انباہشب،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اہہموکح زیچںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 710

راوی ٗ :تيبہ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ِی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ َتي ِ ٔن َر َِ ٣ت ِ ٔ ِح َساص َُ٤ا اَلِ ُ ِ َ

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
یسة ٕ َو ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َِط َح ِت َجٔ٨ي ََ ٨ضا َٓ َ٘ َضی ٓ ٔیطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ُِ َّزة ٕ ًَ ِب ٕس أَ ِو َوَ ٔ ٟ
ب ٔ َح َحز ٕٓ َ َ
یسة ٕ َٓ َ٘ا ََّ ٢أ ٟذی ُٗ ٔض َی
 ١فٔی بَ ِل ٔ ٩أ ُ ِّ٣طٔ بٔ ُِ َّزة ٕ ًَ ِب ٕس أَ ِو َوَ ٔ ٟ
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضی فٔی ا َِ ٟحٔ٨ي ٔن ُي ِ٘ َت ُ
ک یُ َل َُّ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َّ ٧ِٔ ٥َ ٠ا
ُغ ُ٣َ ٦ا ََل أَک َ ََ ١و ََل َ ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
اس َت َض ََّ ١و ِٔ ٣ث ُ
ًََِ ٠یطٔ َِ ٛی َ
َ َب َو ََل َ َ ٧ل ََ ٙو ََل ِ
ٕ أَ ِ َ

َص َذا ِٔ ٔ ِ ٩ِ ٣خ َوا ٔ ٪ا ِلُٜضَّا ٔ٪
ہبیتق ،امکل ،انب اہشب ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےنایبؿ ایک ہک دف وعروتں ںیم ےس
اکیےندفرسیوکرھتپ امراسجےساسےکٹیپاک ہچب رمایگوتاسےک دبےلآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےن اکیولڈنیای الغؾ
اتفاؿ ںیم دےنی اک مکح دای ،افر انباہشب ےس وباہطسدیعس نببیسم وقنمؽ ےہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےناس ٹیپ ےک
ہچبےکدبےلوجلتقوہاجےئ،اکیالغؾایولڈنیاتفاؿںیمدےیئاجےن اکمکحدای،سجےکالخػہلصیفایکایگاھتاسےنرعضایک
ںیم اس اک اتفاؿسکرطح دفں سج ےن ہن وت اھکای افر ہن ایپافر ہنوبال افر ہنالچایاس ےسیج اکوخؿ وت اقلباعمیف ےہ ،روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفملسےنرفامایہیوتاکونہںاکاھبح ےہ۔
رافی  :ہبیتق،امکل،انباہشب،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اہہموکح زیچںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 711

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ابً ٩يي٨ہ ،زہزی ،ابوبُکبً ٩بس اٟزح ٩٤ب ٩حارث ابو٣شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

ث ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ
ُک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ

َٗا ََ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ثَ َ ٩ٔ ٤ا ِٟکَِٔ ٠ب َو َِ ٣ضز ٔا َِ ٟبغ ٔ ِّی َو ُحَِ ٠وا ٔ ٪ا ِٟکَاص ٔٔ٩

دبعاہللنبدمحم،انبہنییع،زرہی،اوبرکبنبدبعارلنمحنباحرثاوبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایک
ہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنےتک یک تمیافرزاناکروعرتیکرخیچ(ارجت)افراکنہیکیئاھح (وجارجتںیمیلم)ےسعنم
رفامای۔

رافی  :دبعاہللنبدمحم،انبہنییع،زرہی،اوبرکبنبدبعارلنمحنباحرثاوبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اہہموکح زیچںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 712

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،ہظا ٦ب ٩یوسٕ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،یحٌی ب ٩رعوہ ب ٩زبي ٍ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ ًَ ِِ ُ ٩
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ِٔ ُ ٩
َ
اض ًَ ِ ٩ا ِلُٜضَّا َٔ٘ َٓ ٪ا ََِ ٟ ٢ی َص بٔظَ ِی ٕئ
اٟزُّبَيِ ٍ ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َسأ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّْ َ ٧ ٥َ ٠
ِک ا ِٟکَُ ٤َ ٔ ٠ة ٔ٩ِ ٣
َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ُِٔ َّ ٧ض ِ ٥یُ َح ِّسثُوَ٧ا أَ ِح َیاّ٧ا بٔظَ ِی ٕئ ٓ ََیُٜو َُ ٪حًّ٘ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تَٔ ٠
وَ ٌَ ٣َ ٪ضا ٔ٣ائ َ َة َِ ٛذبَ ٕة َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اٟز ََّّزا ِٔ ٣ُ ٚز َس ْ ١ا ِٟک َُ ٤َ ٔ ٠ة
ُق َصا فٔی أُذُ َٔ ٪وِّ ٔ ٟیطٔ ٓ ََی ِدُ ٔ ٠ل َ
ا َِ ٟح َِّ ٙی ِد َل ُٔ َضا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔىِّ ِّی ٓ ََی ُ ُّ

ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ِّ ٙث ُ َّ ٥بَ ََِ ٠ىٔی أَُ َّ ٧ط أَ ِس ََ ٨س ُظ َب ٌِ َس ُظ

یلع نب دبعاہلل  ،اشہؾ نب وی ف ،رمعم ،زرہی ،ییحی نب رعفہ نب زریب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
اںوہںےنایبؿایکہکھچکآدویمںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےساکونہںےکقلعتمدرای تایک،وتآپیلصاہللہیلعفملسےن
رفامای ہیوکح زیچ ںیہن ےہ،ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽاہلل یلص اہللہیلعفملس! فہولگ یھبک ایسی ابت رکےت ںیہ وجابلکلحیحص وہیت
ےہ،وتآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہیابتاہللاعتٰیلیکرطػےسوہیتےہسجوکاطیشؿنسرکاسںیمڑکنیسفںوھجن
المرکا ےناسویھتں(اکونہں)ےکاکؿںیمد ہداتیےہ،یلع(نبدبعاہلل)ےنایبؿایکہکدبعارلزاؼےن،اۃملکلنماقحل،وکرمالس
رفاتیایک،رھپےھجمولعمؾوہاہکاںوہںےناسوکوموصالایبؿایک۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،اشہؾنبوی ف،رمعم،زرہی،ییحینبرعفہنبزریب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجدفاکایبؿ،افراہللاعتٰیلاکوقؽنکیلایشنیطےنااکنرایکفہولوگںوکاجدفس...
ابب  :بطاکایبؿ
اجدفاکایبؿ،افراہللاعتٰیلاکوقؽنکیلایشنیطےنااکنرایکفہولوگںوکاجدفاھکسےتںیہافروجزیچدفرفوتشںاہرفتف امرفترپابلبںیمانزؽیکیئگافرفہدفونںیسکوکیھب
ںیہناھکسےتاہیںکتہکد ہدےتیںیہہکمہہنتفںیہاسےئلرفکہنرکف،انچہچنولگاؿدفونںےسایسیزیچ ےتھکیسںیہسجےکذرےعی رمدافرایکسویبیےکدرایمؿ
دجاح رکدںیافرفہاہللیکرمیضےکریغبیسکوکاصقنؿںیہناچنہپےتکسافرولگےتھکیسںیہفہزیچوجاںیہناصقنؿاچنہپےئ،افراںیہنعفنہناچنہپےئ،افرنجولوگںےناےس
تفل
رخدیا ےہ فہ اجےتن ںیہ ہک آرخت ںیم اؿ اک وکح  ہصح ںیہن ،افر اہلل اعتٰیل اک وقولال ااسل  ج ثیح ٰ
اتفر اہلل اعتٰیل اک وقؽ ااتفوتئؿ ارحسل فان رصبتفؿ افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ
ب
تس
ّال ِ
اثتیفادقعلافرافناثتےکٰینعماجدفرگوعروتںےکںیہوجڈنگہانبیتںیہافر حرزفؿےکینعمںیہتعموؿ
حنّلاہیلنمرحسمھااھنتسغ ٰنافراہللاعتٰیلاکوقؽفنمرش ّ ّ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 713

ًیسی ب ٩یو٧ص ،ہظا ،٦رعوہً ،ائظہ رضی اہلل ً٨ہا
راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩و ٰسیٰ ،

َح َر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َس َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی ز َُریِ ُٕ ٙي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َٟبٔی ُس بِ ُ ٩اَلِ َ ًِ َؼ َٔ ٥حًَّی ک َ َ
َّ ١
َات َِ ٟی َٕ ٠ة َوص َُو ً ٔ ِ٨سٔی َل ُٔ ٨َّ ٜط َز ًَا َو َز ًَا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا
َات یَ ِو ٕ ٦أَ ِو ذ َ
ا ٪ذ َ
اَ ٪ئ ٌَِ ُ
یُ َد َّی ُ
اٟظ ِی َئ َو َ٣ا ٓ ٌََ َُ ٠ط َحًَّی ِٔذَا ک َ َ
َِ ِٟٔ ١یطٔ أَُ َّ ٧ط ک َ َ
ًَائٔظَ ُة أَ َط ٌَ ِز ٔ
ِ ً ٔ َِ ٨س رٔ ِجل َ َّی َٓ َ٘ا َ٢
ت أَ َّ ٪اہللَ أَ ِٓ َتانٔی ٓ ٔ َامی ا ِس َت ِٔت َ ِي ُتطُ ٓ ٔیطٔ أَ َتانٔی َر ُج ََل َٔ ٌَ َ٘ َٓ ٪س أَ َح ُسص َُ٤ا ً ٔ َِ ٨س َرأ ِسٔی َو ِاْل َ ُ

وب َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢كَ َّب ُط َٗا ََٟ ٢بٔی ُس بِ ُ ٩اَلِ َ ًِ َؼ َٔٗ ٥ا َ ٢فٔی أَ ِّی َط ِی ٕئ َٗا َ ٢ف ٔی ُِ ٣ظ ٕم
أَ َح ُسص َُ٤ا َ ٔ ٟؼاح ٔبٔطٔ َ٣ا َو َج ٍُ اَّ ٟز ُج َٔ٘ َٓ ١ا َِ ٣َ ٢لبُ ْ
ض ٔ٩ِ ٣
َو ُ٣ظَ اكَ ٕة َو ُج ِّٕ كَ ِِ َ ٧ ٍٔ ٠د َٕ ٠ة ذ َ ٕ
آَ ٪أ َ َتا َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َ٧ا ٕ
ََک َٗا ََ ٢وأَیِ َ ٩ص َُو َٗا َ ٢فٔی بٔئِز ٔذ َِر َو َ
ئ أَ ِو َٛأ َ َُّ ٪رُ َُض ِ َ ٧دَ ٔ ٠ضا ُرُ ُُض َّ
اٟظ َیاكٔي ٔن ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َحا َئ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة َٛأ َ َّ٣َ ٪ائ َ َضا نُ َ٘ا ًَ ُة ا ِٟحٔ َّ٨ا ٔ
َا َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا َٓ ُسٓ ٔ َِ ٨ت َتا َب ٌَ ُط أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َوأَبُو
ْخ ِج َت ُط َٗا َِ َٗ ٢س ًَا َٓانٔی اہللُ ٓ َ ٔ
َُکص ُِت أَ ِ ٪أُثَو َِّر ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض ٓ ٔیطٔ َ ًّ
أَٓ َََل ا ِس َت ِ َ
َؿ َِ ٤ز َة َوابِ ُ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩ص ٔظَ اَ ٕ ٦و َٗا ََّ ٢
ْخ ُد ٔ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ُث َوابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٕ ٦فٔی ُِ ٣ظ ٕم َو ُ٣ظَ ا َٗ ٕة يُ َ٘ا ُ ٢ا ِ٤ُ ٟظَ اك َ ُة َ٣ا یَ ِ ُ
َّ
اٟظ ٌَز ِٔٔذَا ُٔ ٣ظ َم َوا ِ٤ُ ٟظَ ا َٗ ُة ٔ٣ُ ٩ِ ٣ظَ ا َٗ ٔة ا ِلَّ َٜتا ٔ٪

اربامیہنب ٰ
ومٰسٰ،یسیعنبویسن،اشہؾ،رعفہ،اعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکینبزرقیںیمےس

عص
اکیصخشےنسجوکدیبلنبا ماہکاجاتاھت،روسؽاہلل یلصاہللہیلعفملسرپاجدفایک(اسےکارثےس)آپیلصاہللہیلعفملسیک
ہیاحتلوہیئگہک یسکاکؾوکہن رکےنےک ابفوجدآپ یلص اہللہیلعفملسوکایخؽوہاتہکآپااسیرک رےہںیہ ،اکیدؿ ایاکیرات
آپریمےاپسےھتنکیلداعرکےترےہ،رھپرفامایاےاعہشئریضاہللاہنع!ایکںیہمتولعمؾےہہکاہللےنےھجمؤالتدایوجںیمےن
ولعمؾرکاناچاہ،ریمےاپسدفصخشآےئاکیریمےرسےکاپسافردفرساریمےاپؤںےکاپس،اکیےنا ےناسیھتےسوپاھچ
ہک اس آد ی وک ایک فیلکت ےہ ،دفرسے ےن وجاب دای ہک اس رپ اجدف ایک ایگ ےہ ،ےلہپ ےن وپاھچ سک ےن اجدف ایک ےہ ،دفرسے ےن
عص
وجاب دای دیبل نب ا م ےن ،ےلہپ ےن وپاھچ سک زیچ ںیم اجدف ایک ےہ؟ دفرسے ےن وجاب دای یھگنک ،رس ےک ابؽ افر زبس وجھکر یک
ک
ت
ھن
ٹ
یںیمایکےہ،اسےلہپےنوپاھچفہ زیچںیاہکںںیہ،دفرسےےناہکذرفاؿےک ونکںیںیم،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسا ےن
دنچ احصہب ریض اہلل ےن م ےک اسھت اس ونکںی ےک اپس ےئگ ،رھپ فا س آےئ وت رفامای اے اعہشئ! اس ونکںی اک اپین دنہمی ےک وچنڑیک
رطحوہایگ ےہافراسونکںی ےکاپسفاےلدرتخاک رساطیشؿےکرسفںےکلثم اھت ،ںیمےن رعض ایکایروسؽ اہلل!ںیم اس
یکقیقحتہن رکفں؟(دفرسےہخسنےکاطمقبآپےنقیقحتویکںہنیک)آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایےھجماہللےناعتیفدے
دیاسےئلںیمےنولوگںںیماسیکرباح وکوہشمررکانانمبسہناھجمس،انچہچنآپیلصاہللہیلعفملسےناس(یھگنک)ےکدنف
رکےناکمکحدای(وجدنفرکدییئگ)،اوبااسہم،اوبرمضہ،انبایبازلاندےناشہؾےسمسطافراشمہقےکقلعتمرفاتییک،اشمہطاس
ابتوکےتہکںیہوجیھگنکرکےنےکدعبےلکنافراشمہقفہابؽوج اتؿےسدحیلعہوہں۔
رافی  :اربامیہنب ٰ
ومٰسٰ،یسیعنبویسن،اشہؾ،رعفہ،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشکافراجدفالہکرکےنفا یزیچںیںیہ...
ابب  :بطاکایبؿ
رشکافراجدفالہکرکےنفا یزیچںیںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 714

راوی ً :بس اٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،س٠امی ،٪ثور ب ٩زیس ،ابواِٟیث حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪ثَ ِورٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ٪

اٟرش ُک بٔاہللٔ َو ِّ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِجتَٔ٨بُوا ا ِ٤ُ ٟوبٔ َ٘ا ٔ
َح
اٟش ِ ُ
ت ِّ ِ

دبع ازعلسی نب دبعاہلل  ،امیلسؿ ،وثر نب زدی ،اوباثیغل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفامایےہہکالہکرکےنفا یزیچفںےسینعاہللےکاسھترشکیانبےنافراجدفےسوچب۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،امیلسؿ،وثرنبزدی،اوباثیغلرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکاجدفاکالعجرکاناجزئےہافراتقدہےناہکہکںیمےندیعسنببیسمےسوپاھچک...
ابب  :بطاکایبؿ
ایکاجدفاکالعجرکاناجزئےہافراتقدہےناہکہکںیمےندیعسنببیسمےسوپاھچہکاکیآد یرپاجدفرکدایایگےہایفہاینپویبیےکاپساجےنےسرفکدایایگےہوتایک
اسےس(اجدفاکارث)دفررکاناجزئےہ؟وتاںوہںےناہکاسںیموکح  ججںیہناسےئلہکاسےساؿاکدصقماالصحےہافروجزیچدیقموہاسیکنام تعںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 715

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ابً ٩يي٨ہ

رع َو َة ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َي ُ٘و ُ ٢أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔطٔ ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی آ ُِ ُ ٢
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رع َو َة ٓ ََشأ َ ُِ ٟت صٔظَ ا ّ٣ا ًَ ُِ ٨ط َٓ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
ُِ
اَ ٪ی َزی أَُ َّ ٧ط َیأتِ ٔی اَ ٨ِّ ٟشا َئ َو ََل َیأِت ٔیضَٔٗ َّ٩ا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪و َص َذا أَ َط ُّس َ٣ا یَُٜو ُِّ ٩ِ ٣ٔ ٪
اَ َٛ ٪ذا َٓ َ٘ا َ ٢یَا
اٟش ِ ٔ
َح ِٔذَا ک َ َ
َح َحًَّی ک َ َ
ُس ٔ َ
ِ ً ٔ َِ ٨س رٔ ِجل َ َّی َٓ َ٘ا َ٢
ًَائٔظَ ُة أَ ًَ٤ِ ٔ ٠تٔ أَ َّ ٪اہللَ َٗ ِس أَ ِٓ َتانٔی ٓ ٔ َامی ا ِس َت ِٔت َ ِي ُت ُط ٓ ٔیطٔ أَ َتانٔی َر ُج ََل َٔ ٌَ َ٘ َٓ ٪س أَ َح ُسص َُ٤ا ً ٔ َِ ٨س َرأِسٔی َو ِاْل َ ُ
یٕ
َّأ ٟذی ً ٔ َِ ٨س َرأِسٔی ِْ ٔ ٟل َ ٔ
وب َٗا ََ ٢و َ ٩ِ ٣ك َ َّب ُط َٗا ََٟ ٢بٔی ُس بِ ُ ٩أَ ًِ َؼ ََ ٥ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی ز َُریِ َٕ ٙحْ ٔ ٠
ِ َ٣ا بَا ُ ٢اَّ ٟز ُج َٔٗ ١ا َِ ٣َ ٢لبُ ْ
ا٪
ا٨َ ٣ُ ٪آ ٔ ّ٘ا َٗا ََ ٢وٓ َٔیَٗ ٥ا َ ٢فٔی ُِ ٣ظ ٕم َو ُ٣ظَ ا َٗ ٕة َٗا ََ ٢وأَیِ ََٗ ٩ا َ ٢فٔی ُج ِّٕ كَٕ ٌَِ ٠ة ذ َ ٕ
ََک َت ِح َت َرا ًُو َٓ ٕة فٔی بٔئِز ٔذ َِر َو َ
َ ٔ ٟی ُضو َز ک َ َ

َ
ئ
ْخ َج ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ص ٔذظ ٔا ِٟبٔئِزُ َّأًٟی أُرٔیت َُضا َو َٛأ َ َّ٣َ ٪ائ َ َضا نُ َ٘ا ًَ ُة ا ِٔ ٟح َّ٨ا ٔ
َٗاَِ ٟت َٓأتَی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟبٔئ َِز َحًَّی ِ
اس َت ِ َ
َّ
َو َٛأ َ َِّ َ ٧ ٪دََ ٠ضا ُرُ ُُض َّ
َک ُظ أَ ِ ٪أُث ٔي َ ٍ
اٟظ َیاكٔي ٔن َٗا ََٓ ٢ا ِست ِ ٔ
ُْخ َد َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت أَٓ َََل أَ ِی َت َِ ٨
رش َت َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ٣ا اہللُ َٓ َ٘ ِس َط َٔانٔی َوأَ ِ َ
َا
ًَل َی أَ َح ٕس ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ض َ ًّ
دبع اہلل نب دمحمانب ہنییعایبؿ رکےت ںیہہکاس دحثی وک بس ےسےلہپ ھجم ےس انب رجری ےنایبؿ ایک ،فہ ےتہک ےھت ہک ھجم ےسآؽ
رعفہ ےن وباہطس رعفہ ایبؿ ایک وت ںیم ےن اشہؾ ےس اس ےک قلعتم درای ت ایک ،اںوہں ےن دمحم ےس ا ےن فادل ےک فاہطس ےس اںوہں
ےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرپاجدفایکایگاھتسجےکارثےسآپاکہیاحؽاھتہک
اینپ ویبویں ےکاپس اجےت یھب ہن ےھت نکیل ہی ایخؽ وہات اھتہک اؿ ےکاپس وہ آای وہں ،ایفسؿ ےن اہکہک بج ہی وصرت احؽ وہوت
اجدف اک تخس ارث ےہ ،آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اعہشئ! ایک ںیہمت ولعمؾ ےہ ہک اہلل ےن ےھجم ربخ ددیی وج ںیم ولعمؾ رکان
اچاتہ اھت ،ریمے اپس دف آد ی آےئ اؿ ںیم ےس اکی ریمے رس ےک اپس ھٹیب ایگ افر دفرسا ریمے اپؤں ےک اپس اھٹیب ،وج رس ےک
اپساھتاسےندفرسےےس اہکہکاسآد یوکایکوہایگ ےہدفرسےےناہک اس رپاجدفرکدایایگےہ،ےلہپےنوپاھچ سکےناجدف
عص
ایکےہ،دفرسےےناہکدیبلنبا مےنوجینبزرقیاکاکیآد یےہ،وہیداکفیلحافرانمقفاھت،ےلہپےنوپاھچسکرپ(اجدفایکایگ
ےہ)دفرسےےنوجابداییھگنکافراسابؽرپوجیھگنکےسڑھجےتںیہ،ےلہپےنوپاھچاہکںےہ،وجابدایہکذرفاؿےکونکںی
ںیم رنوجھکریک یلھج ںیمرھتپ ےکےچین ےہ،آپ یلصاہللہیلعفملساسونکںیےک اپسرشتفیالےئاتہک اسیھگنکفریغہ وکاکنںیل
آپیلصاہللہیلع فملسےنرفاماییہیونکاںےہافروجھکراکدرتخاطیشؿےکرسفںیکرطحولعمؾوہاتےہ،رافیاکایبؿےہہکفہ
زیچںی ولکناںیل (افر دنف رکا دںی) رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اک
االعؿویکںںیہنرکدایوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایدخباےھجمافشءوہیئگافرےھجماندنسپےہہکںیمیسکیکرباح وکوہشمررکفں۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،انبہنییع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجدفاکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ

اجدفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 716

راوی ً :بیس ب ٩اس٤اًی ،١ابواسا٣ہ ،ہظا ٦اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُس ٔ َ
َّ ١
َات َی ِوَ ٕ ٦وص َُو ً ٔ ِ٨سٔی َز ًَا اہللَ َو َز ًَا ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َط ٌَ ِز ٔ
ت یَا
ا ٪ذ َ
َِ ِٟٔ ١یطٔ أَُ َّ ٧ط َئ ٌَِ ُ
َحًَّی ُِٔ َّ ٧ط َُ ٟی َد َّی ُ
اٟظ ِی َئ َو َ٣ا ٓ ٌََ َ٠طُ َحًَّی ِٔذَا ک َ َ

َاک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢جائَىٔی َر ُج ََل َٔ َٓ ٪حََ ٠ص أَ َح ُسص َُ٤ا ً ٔ َِ ٨س
اس َت ِٔت َ ِي ُتطُ ٓ ٔیطٔ ُُِٗ ٠ت َو َ٣ا ذ َ
ًَائٔظَ ُة أَ َّ ٪اہللَ َٗ ِس أَ ِٓ َتانٔی ٓ ٔ َامی ِ
وب َٗا ََ ٢و َ ٩ِ ٣كَ َّب ُط َٗا ََٟ ٢بٔی ُس بِ ُ ٩اَلِ َ ًِ َؼ ٔ٥
َرأِسٔی َو ِاْل َ ُ
ِ ً ٔ َِ ٨س رٔ ِجل َ َّی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا َ ٔ ٟؼاح ٔبٔطٔ َ٣ا َو َج ٍُ اَّ ٟز ُج َٔٗ ١ا َِ ٣َ ٢لبُ ْ

اَٗ ٪ا َ٢
ا َِ ٟی ُضوز ٔ ُّی ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ز َُریِ َٕٗ ٙا ََ ٔ ٓ ٢امی ذَا َٗا َ ٢فٔی ُِ ٣ظ ٕم َو ُ٣ظَ اكَ ٕة َو ُج ِّٕ كَٕ ٌَِ ٠ة ذ َ ٕ
ََک َٗا ََٓ ٢أَیِ َ ٩ص َُو َٗا َ ٢فٔی بٔئِز ٔذٔی أَ ِر َو َ
ض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ ِلٔ َی ا ِٟبٔئِز ٔ َٓ َ٨وَ َز َِِٔ ٟی َضا َو ًََِ ٠ی َضا ِ َ ٧د ْ ١ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ ِلٔ َی ًَائٔظَ َة َٓ َ٘ا َ٢
ٓ ََذ َص َب أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی أَُ٧ا ٕ
َ
واہللٔ َل َٜأ َ َّ٣َ ٪ائَضا نُ َ٘ا ًَ ُة ا ِٔ ٟح َّ٨ا ٔ َ
َّ
ِ ِج َت ُط َٗا ََ ٢لَ أَ َّ٣ا أََ٧ا َٓ َ٘ ِس
َ
َ
ئ َو َل َٜأ َِّ َ ٧ ٪دََ ٠ضا ُرُ ُُض اٟظ َیاكٔي ٔن ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََٓأ ِ َ
َا َوأَ ََ ٣ز ب ٔ َضا َٓ ُسٓ ٔ َِ ٨ت
ًَا َٓان ٔ َی اہللُ َو َط َٔانٔی َو َخ ٔظ ُ
یت أَ ِ ٪أُثَو َِّر ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض ٔ٨ِ ٣طُ َ ًّ
دیبعنباامسلیع،اوبااسہم،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیرکےتںیہہکاکیابرروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس رپ اجدف رکدای ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ہی احتل وہیئگ ہک آپ وک ھچک ہن رکےن ےکابفوجد ایخؽ وہات ہک ںیم ھچک رک راہ
وہں،اکیدؿآپریمےاپسےھتآپداعرکےترےہ،رھپآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاےاعہشئ!ایکںیہمتولعمؾےہہک
ںیم وج ھچک ولعمؾ رکان اچاتہ اھت فہ اہلل اعتٰیل ےن ےھجم ؤالتدای ،ںیم ےن رعض ایک فہ ایک ای روسؽ اہلل!  ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای
ریمےاپسدفآد یآےئاؿ ںیمےساکیریمےرس ےکاپس افردفرساریمےاپؤں ےکاپسھٹیبایگ،رھپاؿ ںیم ےساکی ےن
عص
ا ےن اسیھت ےس وپاھچ اس آد ی وک ایک فیلکت ےہ دفرسے ےن اہک اس رپ اجدف ایک ایگ ےہ ،وپاھچ سک ےن ایک ،وجاب دای دیبل نب ا م
وہیدی ےن وج ینب زرقی اک اکی آد ی ےہ وپاھچ سک زیچ ےس اہک یھگنک افر یھگنک ےس ےنلکن فاےل ابولں وک رن وجھکر یک یلھج ںیم رھک رک،
وپاھچ فہ اہکں ےہ ،وج اب دای ذی ارفاؿ ےک ونکںی ںیم ،رافی اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس (ا ےن احصہب ریض اہلل ےن م ےک
اسھت)اسونکںیرپرشتفیےلےئگ،اےسداھکی،اسےکاپسوجھکراکاکیدرتخاھت(افراساجدفیکزیچوکولکنارک)آپیلصاہلل
ہیلع فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اپس رشتفی الےئ ،وت رفامای ف اہلل اس ونکںی اک اپین ابلکل رسخ اھت افر اس ےک اپس ےک

درتخ اطیشؿ ےک رسفں یک امدنن ےھت ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ںیم ےن رعض ایک آپ ےن اس وک اظرہ ںیہن رکاای
رفامایںیہناہللےنےھجماعتیفدیافرافشءیشخبافرںیماسآد ییکرباح وکوہشمررکےنےسڈرا،رھپآپیلصاہللہیلعفملسےناس
اجدفیکزیچوکدنفرکےناکمکحدای۔
رافی  :دیبعنباامسلیع،اوبااسہم،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضعبایبؿاجدفوہےتںیہ...
ابب  :بطاکایبؿ
ضعبایبؿاجدفوہےتںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 717

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ ،زیس ب ٩اسً ،٥٠بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَُ َّ ٧ط َٗس ََٔ ٦ر ُج ََل ٔ٩ِ ٣ٔ ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َحا أَ ِو ِ ٔ ََّ ٪ب ٌِ َف
ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
رش َٔ َٓ ٚد َل َبا ٓ ٌََحٔ َب اُ ٨َّ ٟ
اض ٟٔب َ َیأ٧ض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠ا ِٟب َ َیا ٔٔ َٟ ٪ش ِ ّ
َح
ا ِٟب َ َیا ٔٔ َٟ ٪ش ِ ْ
دبعاہللنبوی ف،زدینباملس،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکدفآد یرشمؼیکرطػ
ےسآےئافراںوہںےنہبطخدایوجولوگںوکتہبدنسپآای،وتروسؽاہللیلصاہللہیلع فملسےنرفامایکشیبضعبایبؿاےسیارثرکےت
ںیہےسیجاجدفارثرکاتےہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،زدینباملس،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجدفاکوجعہ(وجھکر)ےکذرےعیالعجرکان...
ابب  :بطاکایبؿ
اجدفاکوجعہ(وجھکر)ےکذرےعیالعجرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 718

راوی ً :لی٣ ،زوا ،٪ہاطً ،٥ا٣ز ب ٩سٌس

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صَا ٔط ْ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ک ا َِ ٟی ِو َِ ٦لٔ َی َّ
اِ ٠ٟی َٔ ١و َٗا ََُ ٢يِ ٍُ ُظ َس ِب ٍَ َت ََ ٤زا ٕ
َو َس َِّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠اػ َل َبحَ ک ُ َّ ١یَ ِوَ ٕ ٦ت ََ ٤زا ٕ
ت يٌىی
ت ًَ ِح َو ّة َ ٥َِ ٟي ُ َّ
َٔح ذََ ٔ ٟ
رض ُظ ُس ٌَّ ٥و ََل س ِ ْ
حسیث ًلی
یلع ،رمفاؿ ،اہمش ،اعرم نب دعس ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک

سج ےن رہ حبص دنچ وجعہ وجھکرںی اھکںیل اےس رات کت وکح  زرہ افر ہن وکح  اجدف اصقنؿ اچنہپےئ اگ ،یلع ےک العفہ دفرسی دحثی جیم
ںیموجھکرفںیکدعتاداستایبؿیکےہ۔
رافی  :یلع،رمفاؿ،اہمش،اعرمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
اجدفاکوجعہ(وجھکر)ےکذرےعیالعجرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 719

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،ابواسا٣ہ ،ہاط ٥ب ٩ہاطً ،٥ا٣زب ٩سٌیس ،حرضت سٌس رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسث َ َ٨ا صَا ٔط ُ ٥بِ َُ ٩صا ٔط َٕٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَا َٔ ٣ز بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت َس ٌِ ّسا َرض َٔی
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ت َؼبَّحَ َس ِب ٍَ َت ََ ٤زا ٕ
ک ا َِ ٟی ِو َُ ٦س ٌّ٥
ت ًَ ِح َو ّة َ ٥َِ ٟي ُ َّ
رض ُظ ذََ ٔ ٟ
َٔح
َو ََل س ِ ْ
ااحسؼ نب وصنمر ،اوبااسہم ،اہمش نب اہمش ،اعرمنب دیعس ،رضحت دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہکسجےنحبصوکاستوجھکرںیاھکںیلوتاےساسدؿہنوتوکح زرہاصقنؿاچنہپےئ
اگافرہنیہوکح اجدفارثرکےاگ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،اوبااسہم،اہمشنباہمش،اعرمنبدیعس،رضحتدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہہموکح زیچںیہن...
ابب  :بطاکایبؿ
اہہموکح زیچںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 720

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا ٦ب ٩یوسٕ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ
َّ
َّ
َ
رعاب ٔ ٌّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََ٤ا بَا ُِ ٢اْلٔب ٔ َٔ ١تُٜو ُ ٪فٔی
َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٥َ ٠ل ًَ ِس َوی َو ََل َػ َ َ
َف َو ََل َصا ََ ٣ة َٓ َ٘ا َ ٢أ ِ َ
اَّ ٟز َِٛ ١ٔ ٣أََ َّ ٧ضا ِّ
اٟو َبا ُئ َٓ ُی َداُ ٔ ٟل َضا ا َِ ٟبٌٔي ٍُ اَلِ َ ِج َز ُب َٓ ُی ِحزٔب ُ َضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥َ ٠أَ ًِ َسی اَلِ َ َّو َ٢
َّ
َّ
َ
َ
َ
ُک أَبُو ص َُزیِ َز َة
َو ًَ ِ ٩أبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َس ٍَ ٔ٤أبَا ص َُزیِ َز َة َب ٌِ ُس َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٥َ ٠ل یُورٔ َز َّ٤ِ ٣ُ ٪ز ٔ ْق ًَل َی ُٔ ٣ؼ ٕٓح َوأَ َ ِ ٧

َ
َ
َحس َ َ
َفكَ َ ٩بٔا َِ ٟح َب ٔظ َّی ٔة َٗا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ٓ ََ٤ا َرأَیِ ُت ُط ٔ َ ٧س َی َحسٔی ّثا َُي ِ َ ٍ ُظ
ٔیث اَلِ َّو ٔ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا أ ٥َِ ٟتُ َح ِّس ِث أُ َّ ٧ط ََل ًَ ِس َوی َ َ
دبعاہللنبدمحم،اشہؾنبوی ف،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہک
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رمض اک اکی دفرسے وک انگل افر رفص افر اول وکح  زیچ ںیہن ،اکی ارعایب ےن رعض ایک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ایکابت ےہہکافٹندیماؿ ںیمرہونںیکرطح وہےت ںیہ،اؿ ےکاسھتاکیاخریشافٹنآرک اتلم
ےہوتاؿوکیھب اخریشانبداتیےہ،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکےلہپافٹنوکاخرشاہکںےسآح ،افراوبہملسریضاہلل
ہنعےسرفاتیےہہکاںوہںےناوبرہریہریضاہللہنعوکایبؿرکےتوہےئانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکامیبروک
دنترتس ےکاپس ہن ااترف ،افر اوبرہریہ ریض اہللہنع ےن یلہپ دحثی اک ااکنر ایک ،ںیمےن اہک ایک مت ےن ہی دحثیالدعفی(رمض اک
اکیےسدفرسےوکانگل)ایبؿںیہنیک،وتاںوہںےنیشبحزابؿںیمایسیابتیکوجھجمسںیمہنآح ،اوبہملساکایبؿےہہکاوبرہریہ
ریضاہللہنعاسدحثیےکوساوکح دحثیںیہنوھبےل۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾنبوی ف،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دعفی(امیبریاکاکیےسدفرسےوکانگل)وکح زیچںیہن...
ابب  :بطاکایبؿ
دعفی(امیبریاکاکیےسدفرسےوکانگل)وکح زیچںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 721

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل وح٤زہً ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َو َح ِ٤زَةُ أَ َِّ ًَ ٪ب َس
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ض
اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ًَ ِس َوی َو ََل كٔي َ َ ٍ َة ِٔ٤َ َّ ٧ا ُّ
َف ٔ
اٟظ ِؤ ُ ٦فٔی ث َ ََل ٕث فٔی ا َِ َ ٟ

َوا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو َّ
اٟسارٔ
دیعسنبعفیسز،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہللفزمحہ،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعرفاتیرکےتںیہاںوہںےن ایبؿ
ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وھچت (رمض اک اکی ےس دفرسے وک انگل) افر دب وگشین وکح  زیچ ںیہن ،افر وحنتس
رصػنیتزیچفںںیموھگڑا،وعرت،افررھگںیموہیتکسےہ۔
رافی  :دیعسنبعفیسز،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہللفزمحہ،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
دعفی(امیبریاکاکیےسدفرسےوکانگل)وکح زیچںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 722

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل ًَ ِس َوی َٗا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ٟس َُل ٔ ُّی أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل تُورٔ ُزوا ا ِ٤ِ ٤ُ ٟز ٔ َق ًَل َی ا ِٔ ٤ُ ٟؼ ِّح َو ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ٔس َ٨ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی ٔس َ٨ا ٕ ٪ا ُّ
َّ
َّ
َ
رعاب ٔ ٌّی َٓ َ٘ا َ ٢أَ َرأَیِ َت ِاْلٔب ٔ ََ ١تُٜو ُ ٪فٔی اِّ ٟز َ٣ا ٔ ٢أَ َِ ٣ثا َ٢
ًَ ِ٨طُ َٗا ََ ٪َّ ٔ ِ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ ًَ ِس َوی َٓ َ٘ َا ٦أ ِ َ
ِّ
ئ ٓ ََیأِت َٔیضا ا َِ ٟبٌٔي ٍُ اَلِ َ ِج َز ُب َٓ َت ِح َز ُب َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥َ ٠أَ ًِ َسی اَلِ َ َّو َ٢
اٟو َبا ٔ

اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہک
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک دعفی (رمض اک اکی ےس دفرسے وک انگل) وکح  زیچ ںیہن ےہ ،اوبہملس نب دبعارلنمح،
رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک امیبر وک دنترتس ےک اپس ہن ااترف ،افر زرہی ےس
رفاتی ےہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس انسؿ نب ایب انسؿ دف ی ےنایبؿ ایک ہک اوبرہریہ ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای

دعفی (رمض اک اکی ےس دفرسے یک رطػ لقتنم وہان) وکح  زیچ ںیہن ،وت اکی ارعایب ڑھکا وہا افر رعض ایک ہک الھب ؤالتںیئ وت ہک
افٹندیماونںںیمرہؿیکرطحوہےتںیہاؿےکاپساکیاخریشافٹنآاتےہافربسوکاخریشانبداتیےہ،وتیبنیلصاہللہیلع
فملسےنرفامایہکےلہپےکاپساخرشاہکںےسآح ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
دعفی(امیبریاکاکیےسدفرسےوکانگل)وکح زیچںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 723

راوی ٣ :ح٤سب ٩بظار ،اب ٩جٌَف ،طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ ًَ ِس َوی َو ََل كٔي َ َ ٍ َة َوي ٌُِحٔبُىٔی ا َِٟٔأ ِ َُٗ ٢اُٟوا َو َ٣ا ا َِٔ ٟأ ِ َُٗ ٢ا َ ٢کَْ ٤َ ٔ ٠ة كَي َِّب ْة
دمحمنب اشبر ،انب رفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک
دعفی(رمضاکاکیےسدفرسےوکانگل)افردبوگشینوکح زیچںیہن،افرےھجمافؽایھچولعمؾوہیتےہ،ولوگںےنرعضایکافؽایک
زیچےہ،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایایھچابت۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسوکزرہدےاجےنےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہرعفہےنرضح...

ابب  :بطاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسوک زرہدےاجےنےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہرعفہےنرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےساںوہںےنیبنیلصاہللہیلعفملسےساسدحثی
وکرفاتیایک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 724

راوی ٗ :تيبہٟ ،یث ،سٌیسب ٩ابوسٌیس ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ُٓتٔ َح ِت َخ ِیبَ ٍُ أُصِ ٔس َی ِت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی

اَ ٪صا صُ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ َٓ ُحٌُ ٔ٤وا َُ ٟط
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠طا ْة ٓ َٔیضا َس ٌَّ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِج ٌَُ ٤وا لٔی َ ٩ِ ٣ک َ َ
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠نِّٔی َسائَٔ ٩ِ ًَ ٥ِ ُُٜ٠ط ِی ٕئ ٓ ََض ِ ١أَْمُتْن َػازِٔ ٔ َّی ًَ ِ٨طُ َٓ َ٘اُٟوا َن ٌَ ِ ٥یَا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ٘ َٓ ٥ا َ٢
َُ ٟض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَبُو َُٗ ٥ِ ٛاُٟوا أَبُوَ٧ا ُٓ ََل َْ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٛ ٥َ ٠ذبِت ُِ ٥بَ ِ١
أَبُو ََُ ُٓ ٥ِ ٛل َْ٘ َٓ ٪اُٟوا َػ َسٗ َِت َوبَز ٔ ِر َت َٓ َ٘ا ََ ٢ص ِ ١أَْمُتْن َػازِٔ ٔ َّی ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ ِ ٔ َِ ٪سأ َ ُِ ٟتُ ٨ِ ًَ ٥ِ ُٜط َٓ َ٘ا ُٟوا َن ٌَ َِ ٥یا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥وِ ٔ ِ٪

 ١ا٨َّ ٟارٔ َٓ َ٘اُٟوا َُٜ٧و َُٔ ٓ ٪یضا
ََ ٛذبِ ََ ٨
رع ِٓ َت ُط فٔی أَبٔي َ٨ا َٗا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَصِ ُ
رعٓ َِت َٔ ٛذبَ َ٨ا َ٤َ ٛا َ َ
اک َ َ
َي ٔشي ّ ٍا ث ُ ََّ ٥ت ِدُٔ ُ٠و٨َ َ ٧ا ٓ َٔیضا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِخ َشئُوا ٓ َٔیضا َواہللٔ ََل ِ َ ٧دَٔ ٓ ٥ِ ُُٜٔ ُ٠یضا أَبَ ّسا ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
َُ ٟض ََِ ٓ ٥ض ِ ١أَْمُتْن َػازِٔ ٔ َّی ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ ِ ٔ َِ ٪سأ َ ُِ ٟتُ ٨ِ ًَ ٥ِ ُٜط َٗاُٟوا َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ص َِ ١ج ٌَ ِ٠ت ُِ ٥فٔی صَ ٔذظ ٔ َّ
اٟظاة ٔ َس ًّ٤ا َٓ َ٘ا ُٟوا َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا َ٣َ ٢ا

رض َک
ک َوِ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َ٧ب ٔ ًّیا َ ٥َِ ٟي ُ َّ
ک َٓ َ٘اُٟوا أَ َر ِزَ٧ا ِ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت ََّ ٛذابّا َن ِشتَ ٍٔیحُ َٔ ٨ِ ٣
َح ًََ ٥ِ ُٜ٠َ ٤ل َی ذََ ٔ ٟ

ہبیتق،ثیل،دیعسنباوبدیعس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکبجربیخحتفوہاوتروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسوکاکیرکبیدہہیںیمیلموجزرہآولدیھت،وتیبنیلصاہللہیلعفملسےنمکحدایہکریمےاسےنماؿوہیدویںوکعمج
رکفوجاہیںوموجدںیہ،انچہچنفہولگالےئےئگوتاؿولوگںےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنرفامایںیممت ےسھچک وپانھچاچاتہ
وہں ایک مت ےھجم کیھٹ کیھٹ اتبؤ ےگ؟ اؿ ولوگں ےن اہک اہں! اے اوبااقلمس (یلص اہلل ہیلع فملس) آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن
وپاھچاہمتراابپوکؿےہ؟اؿولوگںےناہکامہراابپالفںےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایمتوھجنےتہکوہ؟اہمتراابپ
الفں ےہ ،اؿولوگں ےن اہک آپ یلص اہللہیلع فملس ےن کیھٹ اہک افر چس رفامای ،رھپ آپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفامای ںیم مت ےس اکی
ابت وپانھچ اچاتہ وہں ایک مت کیھٹ کیھٹ وجاب دفےگ اؿ ولوگں ےن رعض ایک اہں اوبااقلمس (یلص اہلل ہیلع فملس) ارگمہ ولگ طلغ

ںیہک ےگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ملع وہاجےئ اگ اسیج ہک آپ وک امہرے ابپ ےک قلعتم ملع وہایگ ،آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس
ےن اؿ ےس وپاھچ اتبؤ دفزیخ وکؿ ولگ ںیہ؟ اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ ولگ وھتڑی ودت کت رںیہ ےگ رھپ امہرے دعب مت ولگ
روہےگ ،روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک ذلیل وہاجؤ ،دخبا مہ یھبک یھب اہمترے دعب اس ںیم ںیہن رںیہ ےگ رھپ
آپ یلصاہللہیلعفملساؿولوگںےس رفامایایک متچساتبؤ ےگارگمت ےسوکح ابتوپوھچں،اؿولوگںےن اہکاہں!آپ یلصاہلل ہیلع
فملسےنوپاھچایکمتےناسرکبیںیمزرہالمای؟اںوہںاہکاہں!آپیلصاہللہیلعفملسےنوپاھچسکزیچےنںیہمتاسرپآامدہایک،
اںوہں ےن اہک ہک امہرا دصقم ہی اھت ہک ارگ مت وھجےٹ وہےگ وت ںیمہ مت ےس اجنت لم اجےئ یگ افر ارگ مت یبن وہ وت ںیہمت وکح  اصقنؿ
ںیہنےچنہپاگ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دیعسنباوبدیعس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زرہےنیپافراساکالعجرکےنافرسجزیچےسوخػوہاسےکدفررکےناکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
زرہےنیپافراساکالعجرکےنافرسجزیچےسوخػوہاسےکدفررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 725

راوی ً :بس اہلل بً ٩بساٟوہاب ،خاٟس ب ٩حارث ،طٌبہ ،س٠امی ،٪ذٛوا ٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ذ ََِ ٛو َ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َز َّزی َٔ ٩ِ ٣ج َب َٕ َ٘ َٓ ١ت ََ ١نٔ َِش ُط َٓ ُض َو فٔی َ٧ارٔ َج َض ََّ ٥َ ٨یت َ َ ٍ َّزی
ٓ ٔیطٔ َخاّ ٔ ٟسا َُ ٣د َّّ ٠سا ٓ َٔیضا أَبَ ّسا َو ََ ٩ِ ٣ت َحسَّ ی ُس ًّ٤ا َٓ َ٘ َت ََ ١نٔ َِش ُط ٓ َُش ُُّ ٤ط فٔی یَ ٔسظ ٔیَ َت َح َّشا ُظ فٔی َ٧ارٔ َج َض ََّ ٥َ ٨خاّ ٔ ٟسا َُ ٣د َّّ ٠سا ٓ َٔیضا
ٔیستُ ُط فٔی َی ٔسظ ٔ َی َحأ ُب ٔ َضا فٔی بَ ِلٔ٨طٔ فٔی َ٧ارٔ َج َض ََّ ٥َ ٨خاّ ٔ ٟسا َُ ٣د َّّ ٠سا ٓ َٔیضا أَبَ ّسا
ٔیسة ٕ َٓ َحس َ
أَبَ ّسا َو ََ َٗ ٩ِ ٣ت ََ ١نٔ َِش ُط ب ٔ َحس َ
دبع اہلل نب دبعاولاہب ،اخدل نب احرث ،ہبعش ،امیلسؿ ،ذوکا ؿ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن

ایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوجصخشاہپڑےسرگرکا ےنآپوکلتقرکڈاےلفہمنہجیکآگںیموہاگافراس ںیم
ہشیمہ رگاای اجات رےہ اگ افر سج ےن زرہ  یپ رک ا ےن آپ وک امرڈاال وت اس اک ز رہ اس ےک اہھت ںیم وہاگ افر منہج یک آگ ںیم اس وک اتیپ
رےہ اگ افر ہشیمہ ایس احتل ںیم رےہ اگ ،افر سج ےن ا ےن وک ولےہ ےس لتق رک ڈاال وت اس اکولاہ اس ےک اہھت ںیم وہاگ اس ےس ا ےن
ٹیپںیممنہجیکآگںیما ےنآپوکامراترےہاگافرہشیمہاسیکیہیاحتلرےہیگ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعاولاہب،اخدلنباحرث،ہبعش،امیلسؿ،ذوکاؿرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
زرہےنیپافراساکالعجرکےنافرسجزیچےسوخػوہاسےکدفررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 726

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سَل ، ٦اح٤سب ٩بظي ٍ ،ابوبُک ،ہاط ٥ب ٩ہاطً ،٥ا٣ز ب ٩سٌس

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََلَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ب ٔظي ٍ ٕأَبُو بَ ُِکٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َصا ٔط ُ ٥بِ َُ ٩صا ٔط َٕٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
أَبٔی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِ ٩ِ ٣َ ٢اػ َل َبحَ بٔ َش ِب ٍٔ َت ََ ٤زا ٔ
ک ا َِ ٟی ِو ََ ٦س ٌَّ ٥و ََل
ت ًَ ِح َوة ٕ ََ ٥ِ ٟي ُ َّ
رض ُظ ذََ ٔ ٟ
َٔح
س ِْ
دمحم نب السؾ  ،ادمحنب ریشب ،اوبرکب ،اہمش نب اہمش ،اعرم نب دعس ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن
آرضحنتیلصاہللہیلعفملس وکرفامےتوہےئانسہکوجصخشحبصےکفتقاست وجعہ وجھکرںیاھکےلاسدؿہنوت زرہافرہنیہاجدف
اسوکاصقنؿاچنہپےئاگ۔
رافی  :دمحمنبالسؾ،ادمحنبریشب،اوبرکب،اہمشنباہمش،اعرمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دگیھےکدفدھاکایبؿ...
ابب  :بطاکایبؿ
دگیھےکدفدھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 727

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوازریص خوَلنی ،ابوثٌ٠بہ خظىی رضی اہلل ً٨ہ

ٔیص ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَب ٔی َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟدظَ ىٔ ِّی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِزر َ
اٟشبُ ٍٔ َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َو ٥َِ ٟأَ ِسٌِ ٤طُ َحًَّی أَ َت ِی ُت َّ
اب َّٔ ٩ِ ٣
اٟظأ ِ ََ ٦و َزا َز
َٗا ََ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَک ِ ٔ ١کُ ِّ١ذٔی ٕ َ ٧
َ
ُ
َ
َّ
ا ٪اَلِ ُتُ ٔ ٩أَ ِو ََ ٣ز َار َة َّ
اٟشبُ ٍٔ أَ ِو أَبِ َوا َ٢
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رش ُب أَ َِ ٟب َ
اب َٗا ََ ٢و َسأ ُِ ٟت ُط َص َِ َ ٧ ١ت َو َّؿأ أَ ِو َن ِ َ
ک بَأ ِ ّسا َٓأ َ َّ٣ا أَ َِ ٟبا ُ ٪اَلِ ُتُ ِٔ َ٘ َٓ ٩س بَ َ٨َ َِ ٠ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی
و ٪یَ َت َسا َو ِو َ ٪ب ٔ َضا ٓ َََل َی َز ِو َ ٪ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ا ٪ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ِاْلٔب ٔ َٔٗ ١ا َِ َٗ ٢س ک َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ُِ ُٟ ٩حو َٔ ٣ضا َوَ ٥َِ ٟی ِب٨َ ِِ ُ٠ا ًَ ِ ٩أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا أَ ِْ ٣ز َو ََل ِ َ ٧ه ْی َوأَ َّ٣ا ََ ٣ز َار ُة َّ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو
اٟشبُ ٍٔ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ

اب ٔ٩ِ ٣
ٔیص ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ ُّی أَ َّ ٪أَبَا َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟدظَ ىٔ َّی أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩أَک ِ ٔ ١کُ ِّ١ذٔی ٕ َ ٧
ِ ٔ ِزر َ
َّ
اٟشبُا َٔ

دبعاہلل نبدمحم،ایفسؿ،زرہی،اوبادرسیوخالین،اوبہبلعث ینشخریضاہللہنع ےسرفاتی رکےتںیہ،اںوہںےن ایبؿ ایکہک یبن یلص
ک
اہلل ہیلعفملس ےن رہ جلیوںفاےل دردنے ےک اھکےن ےس عنم رفامای ،زرہی ےن اہکہک ںیم ےن اوکس ںیہن انس اہیں کت ہک ںیم اشؾ
ںیم آای افر ثیل ےن اس زایدیت ےک اسھت ایبؿ ایک ہک ھجم ےس ویسن ےن اںوہں ےن انب اہشب ےس رفاتی ایک ،ہک ںیم ےن اؿ ےس
وپاھچہکمہدگیھاکدفدھ یپےتکسںیہایاسےسفوضرکےتکسںیہ ایدردنفںےکےتپایافوٹنںاکدفدھاامعتسؽرکےتکسںیہ،اںوہںےن
وجابدای ہکےلہپاملسمؿاس ےسالعج ایکرکےتےھت افراسںیم وکح  ججںیہنہ ےتھج ےھتنکیلدگیھ ےکدفدھ ےکقلعتم ےھجم
ولعمؾ وہا ےہ ہک یبن یلص اہللہیلع فملس ےن اس ےک وگتش ےک اھکےن ےس وت عنم رفامای ےہ رگم اس ےک دفدھ ےک قلعتم وکح  مکح ای
ک
نام تعےھجمںیہن یچنہ،افردردنفںےکےتپےکقلعتمانباہشبےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرہ جلیوںفاےل
دردنفںےکاھکےنےسعنمرفامای۔

رافی  :دبعاہللنبدمحم،ایفسؿ،زرہی،اوبادرسیوخالین،اوبہبلعثینشخریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :بطاکایبؿ
دگیھےکدفدھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 728

راوی ٗ :تيبہ ،اس٤اًی ١ب ٩جٌَفً ،تبہ ب٣ ٩ش(٥٠بىی ت٤یٛ ٥ے آزاز َکزہ َُلً )٦بیس ب ٩ح٨ين (بىی زریٛ ٙے آزاز َکزہ
َُل )٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َف ًَ ًُِ ٩ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣ُ ٩شِ ٣َ ٥ٕ ٔ ٠ول َی بَىٔی َت ِی ًُٕ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِی ٔس بِ ُٔ ٩ح َ٨ي ِ ٕن َِ ٣ول َی بَىٔی ز َُریِ ٕ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ِط ِح ُط
اب فٔی ِ َٔ٧ا ٔ
ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا َو َٗ ٍَ اٟذُّ بَ ُ
ئ أَ َح ٔس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ِِِ ٔ٤ش ُط ک ُ َُّ ٠ط ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ِ َ

ِ َز ّ
َٓإ ٔ َّ ٪فٔی أَ َح ٔس َج َ٨ا َح ِیطٔ ٔطٔ ّ
ائ
َائ َوفٔی ِاْل َ ٔ

ہبیتق ،اامسلیع نبرفعج ،ہبت نب ملسم(ینب میمت ےکآزاد رکدہ الغؾ) دیبع نب نینح(ینب زرقی ےکآزادرکدہ الغؾ) رضحت اوبرہریہ
ریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکبجمتںیمےسیسکےکربنتںیمیھکمرگاجےئوت
اچےئہہکوپرییھکموکوغہطددیے،رھپاسوککنیھپدے،اسےئلہکاسےکاکیابزفںیمافشےہافردفرسےںیمامیبریےہ۔
رافی  :ہبیتق ،اامسلیع نبرفعج ،ہبت نب ملسم(ینب میمت ےکآزادرکدہ الغؾ)دیبع نب نینح(ینب زرقی ےکآزادرکدہ الغؾ) رضحت
اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اہللاعتٰیلاکوقؽ،آپیلصاہللہیلعفملسد ہدےئجیہکسکےناہللیکزتنیوک جا...
ابب  :ابلساکایبؿ
اہللاعتٰیلاکوقؽ،آپیلصاہللہیلعفملسد ہدےئجی ہکسکےناہللیکزتنیوک جاؾایکےہوجاسےنا ےندنبفںےکےئلدیپایکےہ،افریبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
اھکؤ ،ویپ افر ونہپ افر ریخات رکف نکیل ارساػ افر ةکت ہن رکف ،افر انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک وج اچوہ اھکؤ افر وج اچوہ ویپ ،رشبےط ہک دفابںیت ہن وہں (اکی)
ارساػ(دفرسا)ةکت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 729

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک٧ ،آٍ وًبس اہلل ب ٩زی٨ار وزیسب ٩اس ٥٠حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

ک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َو ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َو َزیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِس ٥ََ ٠یُ ِدبٔ ٍُوَ٧طُ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ

ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َی ُِ ٨وزُ اہللُ ِلٔ َی ََ ٩ِ ٣جزَّ ثَ ِوبَ ُط ُخ َی ََل َئ

اامسلیع ،امکل،انعففدبعاہلل نبدانیر فزدینباملسرضحتانبرمعریضاہلل ہنع ےسرفاتیرکےت ںیہہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلع
فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتٰیل اس یک رطػ (ایقتم ےک دؿ) رظن ںیہن رکے اگ وج اانپ ڑپکارغفر ےک ببس ےس زنیم رپ ٹیسھگ رک
ےلچ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،انعففدبعاہللنبدانیرفزدینباملسرضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجاانپازارٹیسھگرکریغبةکتےکےلچ...
ابب  :ابلساکایبؿ

اسصخشاکایبؿوجاانپازارٹیسھگرکریغبةکتےکےلچ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 730

٣وسی بً٘ ٩بہ ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل اپ٨ے واٟس (ًبس اہلل رضی اہلل ً٨ہ)
راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زبي ٍٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْ ٍ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢جزَّ ثَ ِوبَطُ ُخ َی ََل َئ  ٥َِ ٟیَ ُِ ٨و ِز اہللُ َِِٔ ٟیطٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٗا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪أَ َح َس ٔط َّق ِی
ک ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ش َت َٔ ٩ِ ٤َّ ٣ي ِؼ ٌَُ ٨طُ ُخ َی ََل َئ
ِ ٔ َزارٔی َي ِشتَ ٍِخٔی ِ ٔ ََّل أَ ِ ٪أَ َت ٌَا َص َس ذََ ٔ ٟ
ادمحنبویسن،زریب،ومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہللا ےنفادل(دبعاہللریضاہللہنع)ےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہک
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج صخش اانپ ڑپکا نہپ رک رغفر ےک اسھت ےلچ وت اہلل اعتٰیل ایکس رطػ ایقتم ےک دؿ رظن
ںیہن رفامےئ اگ ،رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریما ہہت دنب اکی رطػ اکٹل وہا وہات ےہ ای
اس ںیم رگہاگلےنیکرضفرتوہیتےہ،وت یبنیلصاہللہیلعفملس ےنرفامایمت اؿ ںیم ےس ںیہنوہ وجرغفر ےک ببسےسااسیرکےت
ںیہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریب،ومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہللا ےنفادل(دبعاہللریضاہللہنع)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجاانپازارٹیسھگرکریغبةکتےکےلچ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 731

اَلًلی ،یو٧ص ،حش ،٩ابوبُک
راوی ٣ :ح٤سً ،بس
ٰ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ ٍََ٧ا ًَ ِب ُس اَلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔی بَ ُِک َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢خ َشٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َوِ َ ٧ح َُ ٨ِ ٔ ً ٩س
َ

َّ
اض ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٓ ُحل َِّی ًَ َِ ٨ضا ث ُ َّ٥
اب اُ ٨َّ ٟ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠اَ ٦ی ُح ُّز ثَ ِوبَ ُط ُِ ٣ش َت ٌِح ٔ َّل َحًی أَتَی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َوثَ َ
أَٗ َِب َِ ٠َ ًَ ١ي َ٨ا َو َٗا ََّ ٪َّ ٔ ِ ٢
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز آیَ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آ َیا ٔ
ت اہللٔ َٓإٔذَا َرأَیِت َُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ضا َط ِیئّا ٓ ََؼ ُّ٠وا َوا ِزًُوا اہللَ َحًَّی َیٔ ِٜظٔ ََضا
دمحم،دبعاالٰیلع،ویسن،نسح،اوبرکبہےس رفاتیرکےتںیہہکمہیبنیلصاہللہیلعفملسےکاپسےھٹیبےھتہکوسرجرگنہوہا،آپ
ہ
یلصاہللہیلعفملستلجعےکاسھتَزاےتٹیسھگوہےئڑھکےئوہےئاہیںکتدجسمےچنہپافرولگیھبعمجوہےئگ،وتآپیلصاہللہیلع
فملسےندفرتعکامنزڑپیھ،رھپآاتفبرفنشوہایگ وتآپیلصاہللہیلعفملسمہولوگںیکرطػوتمہجوہےئگافررفامایہکآاتفب
فاماتہب اہلل اعت ی یک اشناینں ںیہ ،بج مت اؿ ںیم (رگنہ) دوھکی وت امنز ڑپوھ افر اہلل اعت ی ےس داع رکف اہیں کت ہک رگنہ دفر
وہاجےئ۔
رافی  :دمحم،دبعاالٰیلع،ویسن،نسح،اوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑپکاےنٹیمساکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
ڑپکاےنٹیمساکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 732

راوی  :اسحا ،ٚاب ٩ط٤ی٤ً ،١ز ب ٩ابی زائسہً ،و ٪ب ٩ابی جحیٔہ

َ َ
َ
َ
َ
َ
َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ َ
َفأَیِ ُت
ا ٚأ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُُ ٩ط َِ ٤ی ٕ ١أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩أبٔی َزائ َٔس َة أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِو ُ ٪بِ ُ ٩أبٔی ُج َح ِی َٔ َة ًَ ِ ٩أبٔیطٔ أبٔی ُج َح ِی َٔ َة َٗا ََ َ ٢
ُ َ
ِ َد فٔی حُ َّٕ ٠ة ُ٣ظَ ِّّ ٤زا ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
َفأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
َف ََ ٛز َصا ث َّ ٥أ َٗ َا ٦اٟؼَّ ََل َة َ َ
ب ٔ ََل َّل َجا َئ بٔ ٌَ َ٨زَة ٕ َ َ
اض َو َّ
ئ ا ِ٨َ ٌَ ٟزَة ٔ
و ٪بَي ِ َن َی َسیِطٔ َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
اٟس َوابَّ َی ُُّ ٤ز َ
ِلٔ َی ا ِ٨َ ٌَ ٟزَة ٔ َو َرأَیِ ُت اَ ٨َّ ٟ

ااحسؼ،انبلیمش،رمعنبایبزادئہ،وعؿنبایبہفیحجا ےنفادلےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےنایبؿایکہکالبؽوکںیمےنداھکی

ہکفہاکیزینہےلرکآےئ افراسوکزنیم ںیماگڑدای ،رھپ امنزیکاذاؿیہک ،ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوک داھکیہکآپ
ہلح ےنہپ وہےئ اس رطػ اس وک ےٹیمس وہےئ ےھت ،ابرہ رشتفی الےئ افر زینہ یک رطػ ہنم رکےک دف رتعک امنز ڑپیھ ،ںیم ےن
داھکیہکآد ی،وچاپےئآپےکاسےنمےسزینہےکرپےلچرےہےھت۔
رافی  :ااحسؼ،انبلیمش،رمعنبایبزادئہ،وعؿنبایبہفیحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجآد یےنخٹےسےچینڑپکےےنہپوتفہدفزخںیموہاگ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وجآد یےنخٹےسےچینڑپکےےنہپوتفہدفزخںیموہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 733

راوی  :آز ،٦طٌبہ ،سٌیس ب ٩ابی سٌیس ٘٣ب ٍی ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا أَ ِس َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِل ََ ٌِ ٜبي ِ ٔن ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ َزارٔ َٓف ٔی ا٨َّ ٟارٔ

آدؾ،ہبعش،دیعسنبایبدیعسربقمی،اوبرہریہریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکسجےنونخٹں
ےکےچینازارابدناھفہدفزخںیموہاگ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،دیعسنبایبدیعسربقمی،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ

وجآد یےنخٹےسےچینڑپکےےنہپوتفہدفزخںیموہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 734

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اَ ْ ٔ ٟ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ِطا
َٗا ََ ٢لَ یَ ُِ ٨وزُ اہللُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ِلٔ َی ََ ٩ِ ٣جزَّ ِ ٔ َز َار ُظ بَ َ ّ
دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفامایہک
اہللایقتمےکدؿاسصخشیکرطػرظنںیہنرکےاگ،وجاانپازاررغفریکفہجےسٹیسھگرکےلچ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وجآد یےنخٹےسےچینڑپکےےنہپوتفہدفزخںیموہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 735

راوی  :آز ،٦طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩زیاز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َٗا َ٢
١
ٕ اہللُ بٔطٔ َٓ ُض َو َی َت َح َِ ٠ح ُ
أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َ٤َ ٨ا َر ُج ْ ١یَ ِ٤شٔی فٔی ُح َّٕ ٠ة ُت ٌِحٔبُ ُط َنٔ ُِش ُط َُ ٣ز ِّج ُْ ١ج ََّ ٤ت ُط ِٔذِ َخ َش َ
ِلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
آدؾ ،ہبعش ،دمحم نب زاید ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک یبن یلص اہللہیلع فملس ای اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامایہک

اکی آد ی ہلح ےنہپ وہےئ ا ےن رس ںیم یھگنک رکات وہا ،ا ےن دؽ ںیم تہب وخش وہاتاجراہ اھت ہک اہلل اعت ی ےن اس وک داسنھ دای افر
ایقتمکتایسرطحداتسنھرےہاگ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،دمحمنبزاید،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وجآد یےنخٹےسےچینڑپکےےنہپوتفہدفزخںیموہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 736

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍٟ ،یثً ،بساٟزح ٩٤ب ٩خاٟس ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َّ
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َضا ٕب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ

ق ِلٔ َی َی ِؤ ٦
 ١فٔی اَلِ َ ِر ٔ
ٕ بٔطٔ َٓ ُض َو یَ َت َح َُّ ٠
أَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِي َ٨ا َر ُج َْ ١ی ُح ُّز ِ ٔ َز َار ُظ ِٔذِ ُخ ٔش َ
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َتا َب ٌَ ُط یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی

دیعسنب عفیسز ،ثیل ،دبعارلنمح نب اخدل ،انب اہشب ،اسمل نب دبعاہلل ا ےن فادل ےس لقن رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک اکی دہعف
اکیصخشاانپازاراتٹیسھگوہا الچاجراہ اھتہکاےسداسنھدایایگ افرفہایقتمکتزنیم ںیمداسنھایاجات رےہاگ،ویسن ےنزرہیےس
اسےکاتمعدحثیرفاتییکےہ،افربیعشےناسوکاوبرہریہریضاہللہنعےسرموفاعرفاتیںیہنایک۔
رافی  :دیعسنبعفیسز،ثیل،دبعارلنمحنباخدل،انباہشب،اسملنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ

وجآد یےنخٹےسےچینڑپکےےنہپوتفہدفزخںیموہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 737

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،وہب ب ٩جزیز ،جزیز ب ٩زیس ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں سا ٥ٟبً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَٔ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبٔی ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ َجزٔیز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ََ ٍَ ٣سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
اب َزارٔظ ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ
ًُ ََ ٤ز ًَل َی بَ ٔ
دبع اہللنبدمحم،فبہنبرجری،رجرینبزدیےتہکںیہہک ںیماسملنبدبعاہللریضاہللہنعےکرھگےکدرفازےرپاھتوتاںوہںےن
ایبؿایکہکںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسوکایسرطحرفامےتوہےئانسےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،فبہنبرجری،رجرینبزدیےتہکںیہہکںیماسملنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وجآد یےنخٹےسےچینڑپکےےنہپوتفہدفزخںیموہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 738

راوی ِ٣ :طبٓ ٩ـ ،١طبابہ ،طٌبہ

َ
ض َوص َُو َیأتِ ٔی َ٣کَاُ َ ٧ط َّأ ٟذی
ِط بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َُ ٔ َٟ٘ ٢
َف ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ َ ٣
یت َُ ٣حار َٔب بِ َ ٩زٔثا ٕر ًَل َی َ َ
َي ِ٘ ٔضی ٓ ٔیطٔ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ ٩صَ َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓ َح َّسثَىٔی َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َّ
َّ
ََک ِ ٔ َز َار ُظ َٗا َ٣َ ٢ا َخ َّؽ ِ ٔ َز ّارا
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ج َّز ثَ ِوبَ ُط َ٣دٔی َّ ٠ة  ٥َِ ٟیَ ُِ ٨و ِز اہللُ َِِٔ ٟیطٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٤ُ ٔ ٟحار ٕٔب أَذ َ َ

یؼا َتا َب ٌَ ُط َج َب َُ ٠ة بِ ُُ ٩س َح ِی َٕ ٥و َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِسَ ٥ََ ٠و َزیِ ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ٢
َو ََل َّٗ ٔ٤

َّ
وسی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة َو ًُ َ٤زُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َوٗ َُسا َُ ٣ة بِ َُ ٣ُ ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َتا َب ٌَ ُط َُ ٣
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠جزَّ ثَ ِوبَطُ
رطمنب لض ،ابشہب ،ہبعش ایبؿ رکےت ںیہہک ںیم احمرب نب داثر ےساس احؽ ںیم الم ہک فہ وھگڑے رپ وسار دارااضقلء(وکرن) یک
رطػاجرےہےھت،ںیمےناؿےساسدحثیےکقلعتمدرای تایکوتاںوہںےناہکہکںیمےنرضحتدبعاہللنبرمعریضاہلل
ہنعوکایبؿرکےتوہےئانسہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوجصخشاانپڑپکارغفریکفہجےسٹیسھگرکےلچوتاہللاعت یاسیک
رطػایقتمےکدؿںیہندےھکیاگ،ںیمےناحمربےسوپاھچایکآپےنازاراکذترکہایک،وتاںوہںےنایبؿایکہکازارفصیمقیک
صیصخت ںیہن رفامح  ،ہلبج نب میحس فزدی نب املس فزدی نب دبعاہلل نب رمع ،یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ،افر ثیل ےن
انعف ےس وباہطس انب رمع ریض اہلل ہنع ایسرطح رفاتی ایک ،افر ومٰیس نب ہبقع ،رمع نب دمحم افر دقاہم نب ومٰیس ےن اسمل ےس اںوہں
ےنانبرمعریضاہللہنعےساںوہںےنآپیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیایکہکوجصخشاانپڑپکاٹیسھگرکےلچ۔
رافی  :رطمنب لض،ابشہب،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انکریدارہہتدنباکایبؿ،زرہی،اوبرکبنبدمحم،زمحہنبایبادیسفاعمفہینبدبعا...
ابب  :ابلساکایبؿ
انکریدارہہتدنباکایبؿ،زرہی،اوبرکبنبدمحم،زمحہنبایبادیسفاعمفہینبدبعاہللنبرفعجےسوقنمؽےہہکفہولگانکریدارہہتدنبےتنہپےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 739

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ

َّ
ُقه ِّٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َجاَ ٔ ٟش ْة َوً ٔ َِ ٨س ُظ أَبُو بَ ُِکٕ َٓ َ٘اَِ ٟت یَا
َو َسَٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َجائ َ ِت ا َِ ٣زأَةُ رَٔٓا ًَ َة ا َِ ُ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت َت ِح َت رَٔٓا ًَ َة ٓ ََل ََّ٘ ٠ىٔی ٓ ََب َّت ك َ ََلِٔی َٓ َتزَ َّو ِج ُت َب ٌِ َس ُظ ًَ ِب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َؤُِ َّ ٧ط َواہللٔ َ٣ا َُ ٌَ ٣ط َیا

اب  ٥َِ ٟیُ ِؤ َذ ُِ َٟ ٪ط
َ ١ص ٔذظ ٔا ُِ ٟض ِسبَ ٔة َوأَ َخ َذ ِت ص ُِسبَ ّة ٔٔ ٩ِ ٣جَِ ٠باب ٔ َضا ٓ ََشَ ٍَ ٔ٤خاُ ٔ ٟس بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ ِوََ ٟضا َوص َُو بٔا َِ ٟب ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ ََّل ِٔ ٣ث ُ
َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا ََ ٢خاْ ٔ ٟس یَا أَبَا بَ ُِکٕ أَ ََل َت َِ ٨هی َص ٔذظ ٔ ًَ َّ٤ا َت ِح َضزُ بٔطٔ ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََََّ ٓ ٥َ ٠ل َواہللٔ َ٣ا َیزٔی ُس َر ُسو ُ٢
ی ٩أَ َِ ٪ت ِز ٔجعٔی ِلٔ َی رَٔٓا ًَ َة َلَ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی اٟت َّ َب ُّش َٔ٘ َٓ ٥ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٠َّ ٌََ ٟ ٥َ ٠ک تُزٔی ٔس َ

َحًَّی َی ُذ َ
وَ ًُ ٚش ِی ََ ٠ت ٔک َو َت ُذؤِی ًُ َش ِی ََ ٠ت ُط ٓ ََؼ َار ُس َّّ ٨ة َب ٌِ ُس

اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس یتہک ںیہ ہک رافہع رقیظ آپ یلص
اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اس احؽ ںیم احرض وہح  ہک ںیم (یھب آپ ےک اپس)  یھٹی وہح  یھت افر آپ ےک اپس رضحت اوبرکب
یھب ےھت ،اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم رافہع یک زفتیج ںیم یھت ،اںوہں ےن ےھجم الطؼ ہتب دے دی ،اس ےک دعب ںیم ےن
دبعارلنمحنبزریبےساکنحایک،نکیلایروسؽاہلل!اسےکاپس(وضعاخص)ڑپکےےکدنھپےنیکرطحےہافراینپاچدراکاکی
وکان ڑکپ رک داھکای (ہک ویں افر اس رطح ےہ) اخدل نب دیعس وج درفازے رپ ڑھکے ےھت افر داہلخ یک ااجزت ںیہن یلم یھت ،ےن اس
وعرتیکآفازینس،اںوہںےناہکاےاوبرکباسوعرتوکویکںںیہنرفےتک،وجآپیلصاہللہیلعفملسےکاپسدنلبآفازےسوبؽ
ریہےہ ،سںیہنفاہلل !روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرکسمادےیئافراسوعرتےسرفامایاشدیوترافہعےکاپسولانٹاچیتہےہ،افر
ااسیوہںیہناتکساتآہکنفہریتیذلتافروتاسیکذلتہنھکچےل،اسےکدعبیہیدوتسرنبایگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچدراکایبؿ،اسنریضاہللہنعےنایبؿایکہکاکیارعایبےنروسؽاہللیلصاہللع...
ابب  :ابلساکایبؿ
اچدراکایبؿ،اسنریضاہللہنعےنایبؿایکہکاکیارعایبےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکاچدریچنیھک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 740

راوی ً :بساً ،٪بساہلل  ،یو٧ص ،زہزیً ،لی ب ٩حشين ،حشين بً ٩لی ،حرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح َشي ِ ٕن أَ َُّ ٪ح َشي ِ َن بِ ًََ ٩ل ٔ ٕٓی أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪یا َرض َٔی
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َََ ٓ ٢س ًَا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔز ٔ َزائٔطٔ ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ل ََٙ ٠یَ ِ٤شٔی َو َّات َب ٌِ ُت ُط أََ ٧ا َو َزیِ ُس بِ َُ ٩حارٔثَ َة َحًَّی َجا َئ ا ِٟب َ ِی َت
َّأ ٟذی ٓ ٔیطٔ َح ِ٤زَةُ َٓا ِس َتأِذ َََٓ ٪أَذُٔ ٧وا َُ ٟض ِ٥
دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،یلعنبنیسح،نیسحنبیلع،رضحتیلعریضاہللہنعےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےناچدر
ام یگ،رھپرفاہنوہےئوتںیم افر زدینباحرہثآپےکےھچیپےلچ،اہیںکتہکآپےکرھگںیمرشتفیالےئاہجںزمحہےھت،آپ
ےنااجزتام یگوتاںوہںےناؿولوگںوکااجزتدےدی۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،یلعنبنیسح،نیسحنبیلع،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

صیمقےننہپاکایبؿ،افراہللاعت یاکوقؽوجوی فہیلعامالسؾیکیاکتیایبؿرکےت...
ابب  :ابلساکایبؿ
صیمق ےننہپاک ایبؿ،افر اہلل اعت یاک وقؽوج وی ف ہیلع امالسؾیک یاکتی ایبؿرکےت وہےئ رفامای ہکریمی صیمقےلاجؤ افرریمےفادلےک رہچے ہ ڈاؽ دفوت اؿیک ئانیح 
ولنآےئیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 741

راوی ٗ :تيبہ ،ح٤از ،ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

وب ًَ َِ ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َیَِ ٠ب ُص
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َّساؤی ََ ١وَلَ ا ِٟب ُ ِ ٍَُ ٧ص َو ََل
اب َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ َیَِ ٠ب ُص ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦اِّ ٟث َی ٔ
َح ُ ٦ا َِ ٔ٤َ٘ ٟ
یؽ َو ََل اَ َّ ٟ
 ٩ِ ٣ٔ ١ا ِلَ ٌِ َٜبي ِ ٔن
ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن ِ ٔ ََّل أَ ََِ ٪ل َیحٔ َس ا٠َ ٌِ ٨َّ ٟي ِ ٔن ََِٓ ٠یَِ ٠ب ِص َ٣ا ص َُو أَ ِس َٔ ُ

ہبیتق ،امحد ،اویب ،انعف ،انب رمع ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہ ہک اکی صخش ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! رحمؾ وکؿ ےس ڑپکے ےنہپ ،وت

آپ ےن رفامای ہک رحمؾ صیمق ،اپاجہم افر ربسن (وٹ یپ) افر ومزے ہن ےنہپ ،رگم ہی ہک اےس وجات رسیم ہن وہےکس وت ونخٹں ےک ےچین ےچین
(ومزہ)نہپےل(ےنخٹ)ںیہنےنپھچاچںیئہ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،اویب،انعف،انبرمعریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
صیمق ےننہپاک ایبؿ،افر اہلل اعت یاک وقؽوج وی ف ہیلع امالسؾیک یاکتی ایبؿرکےت وہےئ رفامای ہکریمی صیمقےلاجؤ افرریمےفادل ےک رہچے ہ ڈاؽ دفوت اؿیک ئانیح 
ولنآےئیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 742

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ابوًا٣ز ،ابزاہی ٥ب٧ ٩آٍ ،حش ،٩كاُض ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ْض َب
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩كَا ُو ٕ
ض ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٢
ِط ِت
اؿ ُ َّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ث َ ١ا َِ ٟبدٔی َٔ ١وا َِ ٤ُ ٟت َؼ ِّس َٔ ٤َ َٛ ٚث َٔ ١ر ُج َ٠ي ِ ٔن ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا ُجب َّ َتا َٔ ٩ِ ٣ٔ ٪حسٔی ٕس َٗ ِس ِ
أَیِسٔیض ٔ َ٤ا ِلٔ َی ث ُ ٔسیِّض ٔ َ٤ا َو َت َزاٗٔیض ٔ َ٤ا َٓ َح ٌَ َ ١ا َِ ٤ُ ٟت َؼ ِّس ُ ٚک ُ َّ٤َ ٠ا َت َؼ َّس َ ٚبٔ َؼ َس َٗ ٕة اَ ِ ٧ب َش َل ِت ًَ ُِ ٨ط َحًَّی َت ِِ َشی أََ٧ا ُٔ ٠َ ٣ط َو َت ٌِ ُٔ َو أَثَ َز ُظ
 ١ک ُ َّ٤َ ٠ا َص َّ ٥بٔ َؼ َس َٗ ٕة َََٗ ٠ؼ ِت َوأَ َخ َذ ِت ک ُ َُّ ١ح ِٕ َ٘ ٠ة ب ٔ َ٤کَاَ ٔ ٧ضا َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َٓأََ٧ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َج ٌَ َ ١ا َِ ٟبدٔی ُ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ صَ ََ ٜذا فٔی َج ِيبٔطٔ ََِٓ ٠و َرأَیِ َتطُ یُ َو ِّس ٌُ َضا َو ََل َت َت َوسَّ ٍُ َتابَ ٌَ ُط ابِ ُ ٩كَا ُو ٕ َ َ
َ
رع ٔد
ض ًَ ِ ٩أبٔیطٔ َوأبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

َ
رع ٔد ُجب َّ َتا ٔ٪
َف بِ َُ ٩حی َ
فٔی ا ُِ ٟحب َّ َتي ِ ٔن َو َٗا ََ ٢ح ِ٨وَ َُ ٠ة َسُ ٌِ ٔ٤ت كَا ُو ّسا َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُُ ٢جب َّ َتا َٔ ٪و َٗا ََ ٢ج ٌِ َ ُ
َّا ٩ِ ًَ ٪اَلِ ِ َ

دبعاہللنبدمحم،اوباعرم،اربامیہنبانعف،نسح،اطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہک
یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن لیخب افر ریخات رکےن فاےل یک اکی اثمؽ ایبؿ یک ےہ ہک فہ اؿ دف آدویمں یک رطح ںیہ وج ولےہ یک دف
زرںیہ ےنہپ وہےئ ںیہ اؿ ےک دفونں اہھت ونیسں افر ئنشلیوں کت ےچنہپ وہےئ ںیہ دصہق رکےن فاال بج یھب دصہق رکےن اک ارادہ
رکےاگوتفہزرہوچڑیافرڈیلیھوہاجےئیگاہیںکتہکاپؤںےکاپسآاجےئ یگافرریپیکاویلگنںوکڈکھےلیگافربجلیخب

دصہقرکےن اک ارادہ رکے اگ وت اس یک زرہ اس رپ گنت وہیت اجےئ یگ افر رہ ہقلح اینپ ہگج رپ ڑکجے وہےئ وہاگ رضحت اوبرہریہ اک
ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل وک اینپ اایلگنؿ اینپ بیج ںیم ڈاؽ رک اتبےت وہےئ داھکی ہک فہ اس وک اشکدہ رکان اچاتہ ےہ نکیل اشکدہ
ںیہن وہات ےہ افر ہلظنح ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اطؤس ےس انس ،اںوہں ےن رضحت اوبرہریہ ےس ٹ ٹ
جؿ اکظفل انس ےہ افر رفعج ےن
ارعجےس ٹ ٹ
جؿاکظفلرفاتیایک۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اوباعرم،اربامیہنبانعف،نسح،اطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
صیمق ےننہپاک ایبؿ،افر اہلل اعت یاک وقؽوج وی ف ہیلع امالسؾیک یاکتی ایبؿرکےت وہےئ رفامای ہکریمی صیمقےلاجؤ افرریمےفادلےک رہچے ہ ڈاؽ دفوت اؿیک ئانیح 
ولنآےئیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 743

راوی  :ػسٗہ ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بیس اہلل ٧ ،آًٍ ،بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َػ َس َٗ ُة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا تُ ُوف ِّ َی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی َجا َئ

َف َٟطُ
یؼ َ
ک أ ُ َُ ٨ِ ِّٔ ٛط ٓ ٔیطٔ َو َػَِ ٠ًَ ِّ١یطٔ َو ِ
ابُِ٨طُ ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ًِ ٔلىٔی ََٗ ٔ٤
اس َت ِِ ٔ ِ
َ
اک
َفَْ آذَُ َ ٧ط بٔطٔ َٓ َحا َئ ُ ٔ ٟی َؼل َِّی ًََِ ٠یطٔ َٓ َح َذبَ ُط ًُ َ٤زُ َٓ َ٘ا َ ٢أََِ ٟی َص َٗ ِس َ َ ٧ض َ
َٓأ ًِ َلا ُظ ََٗ ٔ٤
َفُ َِت ُٔ ٨ِ ٣ط َٓآذَّٔ٧ا َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
یؼ ُط َو َٗا َِٔ ٢ذَا َ َ

َف اہللُ َُ ٟض ِ٥
َف َُ ٟض َِ ٪ِ ٔ ِ ٥ت ِش َت ِِ ٔ ِ
َف َُ ٟض ِ ٥أَ ِو ََل َت ِش َت ِِ ٔ ِ
اہللُ أَ ُِ ٪ت َؼل َِّی ًَل َی ا ِ٨َ ٤ُ ٟآٔ٘ٔي َن َٓ َ٘ا َ ٢ا ِس َت ِِ ٔ ِ
َف َُ ٟض َِ ٥س ِبٌٔي َن ََّ ٣ز ّة ََٓ ٩َِ ٠ي ِِ ٔ َ
ات أَبَ ّسا َو ََل َت ُ٘ ًَِ ٥ل َی َٗبِ ٍٔظ ٔ َٓت َ َ ٍ َک اٟؼَّ ََل َة ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
َٓ َ٨زََِ ٟت َو ََل ُت َؼًَ ِّ١ل َی أَ َح ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٣َ ٥
دصہق،ییحینبدیعس،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللر یضاہللہنعےتہکںیہہکبجدبعاہللنبایباکااقتنؽوہاوتاسےکےٹیبےن(وجومنم
ےھت) یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! آپ اینپ صیمق انعتی رفامدںی اتہک اس اک نفک انب
ولں افر اس رپ آپ امنز ڑپھ دےئجی افر اس یک ششخب ےک ےئل داع رکدےئجی ،آپ ےن اینپ صیمق دے دی ،افر رفامای ہک بج افرغ

وہاجؤوتےھجماتبدانی،رضحترمعریضاہللہنعےنرعضایک،ایکاہللےنآپوکانمنیقفرپڑپےنھےسعنمںیہنرفامای،انچہچناہللاعت ی
ےنرفامایےہہکآپاؿےکےئلششخبیکداعرکںیایہنرکںی،ارگآپاؿےکےئلخرتابریھبششخبیکداعرکںیوتاہللاعت یاںیہن
یھبکہنےشخباگ،رھپہیآتیانزؽوہح ہکاؿںیمےسوجرماجےئیسکرپیھبکیھبامنزہنڑپوھ،وتاؿرپامنزڑپانھرتکرکدایایگ۔
رافی  :دصہق،ییحینبدیعس،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
صیمق ےننہپاک ایبؿ،افر اہلل اعت یاک وقؽوج وی ف ہیلع امالسؾیک یاکتی ایبؿرکےت وہےئ رفامای ہکریمی صیمقےلاجؤ افرریمےفادل ےک رہچے ہ ڈاؽ دفوت اؿ یک ئانیح 
ولنآےئیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 744

راوی ً :بس اہلل بً ٩ث٤ا ،٪ابً ٩يي٨ہ٤ً ،زو ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَتَی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ِ َد َو ُو ٔؿ ٍَ ًَل َی ُر ِٛبَت َِیطٔ َو َنٔ ََث ًََِ ٠یطٔ ٔ ٩ِ ٣رٔي٘ٔطٔ َوأَ َِ ٟب َش ُط
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ًَ ٥َ ٠ب َس اہللٔ بِ َ ٩أُب َ ٕٓی َب ٌِ َس َ٣ا أ ُ ِزخٔ ََٗ ١ب ِ َ ٍ ُظ َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َٓأ ُ ِ ٔ
یؼ ُط َٓاہللُ أَ ًِ َ٥ُ ٠
ََٗ ٔ٤
دبع اہلل نب نامثؿ ،انب ہنییع ،رمعف ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دبعاہلل نب ایب ےک اپس رشتفی
الےئ بج ہک فہ ربق ںیم راھک اجاکچ اھت ،وتاس ےک اکنےنل اک مکح دای(بج فہ اکنالایگ وت) آپ ےن ا ےن دفونں ونٹھگں رپ اس وک راھک افر
اسرپدؾایکافراےساینپصیمقانہپح ۔فاہللاملع۔
رافی  :دبعاہللنبنامثؿ،انبہنییع،رمعف،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجرفسںیمگنتآصننیوںفاالہبجےنہپ...
ابب  :ابلساکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجرفسںیمگنتآصننیوںفاالہبجےنہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 745

ابواٟـهیَّ٣ ،سو ،ٚحرضت ِ٣ي ٍہ ب ٩طٌبہ رضی اہلل ً٨ہ
راوی ٗ :یص ب ٩حٔؽً ،بساٟواحس ،اً٤ع،
ٰ

وَٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَىٔی
َّس ْ
َح َّسثَ َ٨ا َٗ ِی ُص بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ َح َّسث َ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ُّ
اٟـ َهی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ِ ٣
ئ َٓ َت َو َّؿأ َ َو ًََِ ٠یطٔ ُج َّب ْة
ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍةُ بِ ُُ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل ََٙ ٠أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠حا َجتٔطٔ ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ََ َٓ ١تِ ََّ٘ ٠ي ُتطُ ب ٔ َ٤ا ٕ
ِ
َ
ِ َد یَ َسیِطٔ َٔ ٩ِ ٣ت ِحتٔ ا ُِ ٟح َّبةٔ
است َ ِ٨ظَ ََ ٙوُ ََش ََ ١و ِج َض ُط ٓ ََذ َص َب یُ ِ ٔ
َطأ َّٔ ٣ی ْة ٓ ََِ ٤ـ ََ ٤ف َو ِ
ْخ ُد یَ َسیِطٔ ِٔ ٤َّ ُٛ ٩ِ ٣یطٔ َٓکَاَ٧ا َؿ ِّی َ٘ي ِ ٔن َٓأ ِ َ

َٓ َِ َش َُ ٠ض َ٤ا َو ََ ٣شحَ ب ٔ َزأِ ٔسطٔ َو ًَل َی ُخ َّٔ ِیطٔ

سیق نب صفح ،دبعاولادح ،اشمع ،اوباٰیحضل ،رسمفؼ ،رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رعف
احتج ےک ےئل ےئگ ،رھپ فا س وہےئ وت ںیم آپ ےک اپس اپین ےل رک آای وت آپ ےن فوض ایک ،اس فتق آپ اش ی ہبج ےنہپ وہےئ
ےھت ،آپ ےنیلک یک،انک ںیماپینڈاالافرہنم دوھای ،رھپ اانپاہھت آصننیوں ےساکنےنل ےگل،نکیل فہگنت ںیھت،اس ےئل بیجےک
ےچینےساکنالرھپدفونںاہوھتںوکدوھایافررساکافردفونںومزفںاکحسمایک۔
رافی  :سیقنبصفح،دبعاولادح،اشمع،اوباٰیحضل،رسمفؼ،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گنجںیمافؿےننہپاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ

گنجںیمافؿےننہپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 746

راوی  :ابونٌی ،٥زَکیاً ،ا٣ز ،رعوہ بِ٣ ٩ي ٍہ

رع َو َة بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا َز َ ٔ
َکیَّا ُئ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِِ ُ ٩
ک َ٣ائْ ُُِٗ ٠ت َن ٌَ ِ٨َ َٓ ٥زَ ََ ٩ِ ًَ ٢راح ٔ َ٠تٔطٔ ٓ َََ ٤شی َحًَّی َت َو َاری ًَىِّی فٔی َس َواز ٔ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
َات َِ ٟی َٕ ٠ة فٔی َس َ ٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َف َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََ ٌَ ٣
َ
ُ
َفُ ُِت ًََِ ٠یطٔ ِاْل ٔ َزا َو َة َٓ َِ َش ََ ١و ِج َض ُط َویَ َسیِطٔ َو ًََِ ٠یطٔ ُج َّب ْة ُٔ ٩ِ ٣ػ ٕ
ْخ َد ذ ٔ َرا ًَ ِیطٔ َٔ ٨ِ ٣ضا َحًَّی
وٖ ََٓ ٥َِ ٠ي ِش َت ٔل ٍِ أَ ِ ٪یُ ِ ٔ
ث ََّ ٥جا َئ َٓأ ِ َ
ِ َج ُض َ٤ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِس َٔ ٔ ١ا ُِ ٟح َّب ٔة َٓ َِ َش َ ١ذ ٔ َرا ًَ ِیطٔ ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ ب ٔ َزأِ ٔسطٔ ث ُ َّ ٥أَص َِویِ ُت َٔلَِ٧ز ٔ ََ ُخ َّٔ ِیطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ز ًِ ُض َ٤ا َٓإٔنِّی أَ ِز َخ ُِ ٠ت ُض َ٤ا
أَ ِ َ

كَاص َٔز َتي ِ ٔن ٓ َََ ٤شحَ ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا
اوبمیعن،زرکای،اعرم،رعفہنبریغمہا ےنفادلےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکںیماکیراترفسںیمآپیلصاہللہیلع
فملسےکاسھتاھت،آپ ےن وپاھچ ایکاہمترے اپساپین ےہ ،ںیم اہکاہں!آپاینپوساریےسارتے ،رھپےلچ،اہیںکت ہکرات
یک اتریکی ںیم رظن ےس افلھج وہےئگ ،رھپ فا س وہےئ وت ںیم ےن اھچلگ ےس (اپین) آپ رپ اپین اہبای ،آپ ےن اانپ ہنم افر اہھت
دوھےئ ،اس فتق آپ افؿ اک اکی ہبج ےنہپ وہےئ ےھت ،آپ اانپاہھتاس ےس ںیہن اکنؽ ےکس ،اہیںکتہک ہبج ےک ےچین ےس اکنال
رھپا ےندفونںاہھتدوھےئ،رساکحسمایک،رھپںیماکھجہکآپےکومزےااترےدفں،وتآپےنرفامایںیہنوھچڑدف،ںیمےنہی
اپزیکیگیکاحتلںیمےننہپںیہ،رھپآپےناؿرپحسمایک۔
رافی  :اوبمیعن،زرکای،اعرم،رعفہنبریغمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابقافرریمشیرففجاکایبؿ،سجوکابقءیھبےتہکںیہافرضعبےکزندکیاےسےتہکیہ...
ابب  :ابلساکایبؿ

ابقافرریمشیرففجاکایبؿ،سجوکابقءیھبےتہکںیہافرضعبےکزندکیاےسےتہکںیہسجےکےھچیپےساٹکوہاوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 747

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ٣ ،شور بْ٣ ٩خ٣ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
ْخ ََ ٣ة َٗا ََ َٗ ٢ش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩

ْخ َُ ٣ة َیا بُى َ ِّی اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠ب ٔ َ٨ا ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْخ ََ ٣ة َط ِیئّا َٓ َ٘ا ََ ِ ٣َ ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٗب ٔ َی ّة َو ٥َِ ٟي ٌُِ ٔم ََ ِ ٣
ک َٗا َ٨َ َٓ ٢وَ َز
َْخ َد َِِٔ ٟیطٔ َو ًََِ ٠یطٔ َٗ َبائْ َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٘ا ََ ٢خ َبأ ِ ُت َص َذا ََ ٟ
َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َُ ٌَ ٣ط َٓ َ٘ا َ ٢ا ِز ُخ َِٓ ١ا ِزًُ ُط لٔی َٗا َََ ٓ ٢س ًَ ِوتُ ُط َُ ٟط ٓ َ َ
ْخ َُ ٣ة
َِِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢رض َٔی ََ ِ ٣
ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبایبملنکہ،وسمرنبرخمہمےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےندنچابقںیئمیسقتںیک،نکیلرخمہموکھچکںیہن
دای،وترخمہمےناہکاےےٹیب!ریمےاسھتروسؽاہلل یلصاہللہیلعفملسیکدختمںیملچ،ںیماؿےکاسھترفاہنوہا(بجفاہں
ےچنہپ)وتاںوہںےناہکادنراجافرریمےےئل(ابق)امگن،ںیمایگافراؿےکےئلاماگن،یبنیلصاہللہیلعفملساؿےکاپسابرہرشتفی
ےلآےئ،اساحؽںیمہک اںیہنابقںیمےساکیابقآپ ےئلوہےئےھت،آپےنرفامایہکںیم ےنہیریتےےئل اپھچریھکیھت،
آپےناؿیکرطػداھکیافررفامایرخمہمرایضوہا۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبایبملنکہ،وسمرنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ابقافرریمشیرففجاکایبؿ،سجوکابقءیھبےتہکںیہافرضعبےکزندکیاےسےتہکںیہسجےکےھچیپےساٹکوہاوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 748

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،ابواٟدي ًٍ٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ُ َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
ٔیسا کَا ِٟکَارٔظ ٔ َٟطُ ث ُ َّ٥
ْص َٖ َٓ َ٨زَ ًَطُ َ٧زِ ًّا َطس ّ
َفو ُد َ ٔ
ُحیز ٕ ََٓ٠ب ٔ َش ُط ث ََّ ٥ػلی ٓ ٔیطٔ ث َّ ٥ا ِن َ َ
أصِس َٔی َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُّ َ ٥َ ٠
َّ
ُحی ْز
َف ْ
ود َ ٔ
َٗا ََ ٢لَ یَ َِ ٨بغٔی َص َذا َّ ٤ُِ ٠ٟٔت٘ٔي َن َتا َب ٌَ ُط ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ ًَ ِ ٩اِ ٠ٟیثٔ َو َٗا ََُ ٢يِ ٍُ ُظ َ ُّ

ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینبایببیبح،اوبا،ریخ،ہبقعنباعرمےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکریمشیرففج(ابق)دہہیںیم
 شییکیئگ،آپےناےسزبینترفامایافرایساحؽںیمامنزڑپیھ،رھپامنزےسافرغوہےئوتاسرطحیتخسےسااتراکنیھپوگایہک
اس وک اندنسپ رفام رےہ وہں ،رھپ رفامای ہی ویقتمں ےک ےئل انمبس ںیہن ےہ ،دبعاہلل نب وی ف ےن ثیل ےس اس یک اتمتعب ںیم
رفاتییکافردفرسےولوگںےنرففج جریاکظفلرفاتیایک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینبایببیبح،اوبا،ریخ،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وٹ یپاکایبؿافرھجمےسدسمدےن رمتعےساںوہںےنا ےنفادلےسرفاتیایکہکںیم...
ابب  :ابلساکایبؿ
وٹ یپاکایبؿافرھجمےسدسمدےن رمتعےساںوہںےنا ےنفادلےسرفاتیایکہکںیمےناسنریضاہللہنعوکزردرگنیکرمشییکوٹ یپےنہپوہےئداھکی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 749

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

َح ُ٩ِ ٣ٔ ٦
ک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َیَِ ٠ب ُص ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
َّ
َّ
اَّٟساو ٔ َیَل ٔ
َاٖ
ت َو ََل ا ِٟب َ َ ٍاَ ٔ ٧ص َو ََل ا ِٟدٔٔ َ
اِّ ٟث َی ٔ
اب َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٥َ ٠ل َتَِ ٠ب ُشوا ا َِ ٤ُ ُ٘ ٟؽ َو ََل ا ِ٤َ ٌَ ٟائ ََٔ ٥و ََل َّ َ

ا٪
ِ ٔ ََّل أَ َح ْس ََل َیحٔ ُس ا٠َ ٌِ ٨َّ ٟي ِ ٔن ََِٓ ٠یَِ ٠ب ِص ُخ َّٔي ِ ٔن َو َِ ٟی ِ٘ َل ٌِ ُض َ٤ا أَ ِس َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِلَ ٌِ َٜبي ِ ٔن َو ََل َتَِ ٠ب ُشوا ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟث َی ٔ
َف ْ
اب َط ِیئّا ََّ ٣ش ُط َز ًِ َ َ
َو ََل ا َِ ٟو ِر ُض

اامسلیع ،امکل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہہک اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! رحمؾ وکؿ ےس ڑپکے
ےنہپ،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایصیمق،امعےمافراپاجئےمافروٹ یپافرومزےہنونہپ،رگمہیہکیسکصخشےکاپسوجاتہن
وہ وت فہ ومزے نہپ ےل ،اس رطح ہک ونخٹں ےک ےچین ےس اکن دے افر ہن یہ اےسی ڑپکے ونہپ وج زرفعاؿ افر فرس ےس رےگن
وہےئوہں۔
رافی  :اامسلیع،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپاجئومںاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
اپاجئومںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 750

راوی  :ابو نٌی ،٥سٔیا٤ً ،٪زو ،جابز ب ٩زیس ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َساؤی ََ ١و ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یحٔ ِس َن ٌِ َ٠ي ِ ٔن ََِٓ ٠یَِ ٠ب ِص ُخ َّٔي ِ ٔن
َیحٔ ِس ِ ٔ َز ّارا ََِٓ ٠یَِ ٠ب ِص َ َ
اوب میعن ،ایفسؿ ،رمعف ،اجرب نب زدی ،رضحت انب ابعس ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہہک آپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفامای ہک سجصخش ےک
اپسازارہنوہوتفہاپاجئہمےنہپافرسجےکاپسوجےتہنوہںوتفہومزےےنہپ۔
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،رمعف،اجربنبزدی،رضحتانبابعسریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اپاجئومںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 751

راوی ٣ :وسی ب ٩اسٌ٤ی ،١جویزیہ٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل ً٨ہ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُج َویِز ٔ َی ُة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َتأ ِ ُ٣زَُ٧ا أَ ِ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اَّٟساؤی ََ ١وا ِ٤َ ٌَ ٟائ ََٔ ٥وا ِٟب َ َ ٍاَ ٔ ٧ص َوا ِٟدٔٔ َ
وَ ٪ر ُج َِْ ٟ ١ی َص َٟطُ
َاٖ ِ ٔ ََّل أَ َِ ٪یَ ُٜ
ُح ِ٨َ ٣ا َٗا ََ ٢لَ َتَِ ٠ب ُشوا ا َِ ٔ٤َ٘ ٟ
َِ ٠َ٧ب َص ِٔذَا أَ ِ َ
یؽ َو َّ َ

اَ ٪و ََل َو ِر ْض
َن ٌِ ََل َِٔ ٠َٓ ٪یَِ ٠ب ِص ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن أَ ِس َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِل ََ ٌِ ٜبي ِ ٔن َو ََل َتَِ ٠ب ُشوا َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟث َی ٔ
َف ْ
اب ََّ ٣ش ُط َز ًِ َ َ

ومیسنباامسلیع،وجریہی ،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیرکےت ںیہ اںوہںےنایبؿایکہکاکی صخشڑھکاوہا افر
رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ مہ ولوگں وک احتل ا جاؾ ںیم سک مسق ےک ابلس ےک ےننہپ اک مکح دےتی ںیہ؟ آپ ےن رفامای ہک صیمق،
اپاجئےم،امعےم،وٹ یپافرومزےہنونہپرگمفہآد یسجےکاپسوجےتہنوہںوتاےسیومزےےنہپ،وجونخٹںےسےچینوہںافرہن
یہوکح ااسیڑپکاےنہپوجزرفعاؿایفرسےسراگنوہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،وجریہی،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اپاجئومںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 752

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪زہزی ،سا٥ٟ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اٟزُّصِز ٔ َّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسا ٩ِ ًَ ٥ْ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اَ ٪و ََل َو ِر ْض َو ََل ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن ِ ٔ ََّل
َٗا َََ ٢ل یََِ ٠ب ُص ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح ُ ٦ا َِ ٔ٤َ٘ ٟ
َف ْ
اَّٟساؤی ََ ١و ََل ا ِٟب ُ ِ ٍَُ ٧ص َو ََل ثَ ِو ّبا ََّ ٣ش ُط َز ًِ َ َ
یؽ َو ََل ا ِ٤َٔ ٌٟا ََ ٣ة َو ََل َّ َ
َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤َ ٔ ٟیحٔ ِس ا٠َ ٌِ ٨َّ ٟي ِ ٔن َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یحٔ ِسص َُ٤ا ََِٓ ٠ی ِ٘ َل ٌِ ُض َ٤ا أَ ِس َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِلَ ٌِ َٜبي ِ ٔن

یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ،زرہی ،اسمل ا ےن فادل ےس فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک رحمؾ
صیمق،امعہمافراپاجئہمافروٹ یپہنےنہپافرہنفہڑپکاےنہپوج زرفعاؿایفرسےس راگنوہاوہ،افرہنیہومزےےنہپ،رگمفہصخش سج
ےکاپسوجےتہنوہں(اسوکااجزتےہ)ارگوجاتہنوہوتونخٹںےکےچینےسومزفںوکاکنےل۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنمافررسوکاچدرےسڈےنکھاکایبؿافرانبابعسریضاہللہنعےنایبؿایکہکیبن...
ابب  :ابلساکایبؿ
ہنمافررسوکاچدرےسڈےنکھاکایبؿافرانبابعسریضاہللہنعےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملساساحؽںیمابرہرشتفیالےئہکآپرپایسہیٹپابدنیھوہح یھتافر
اسنریضاہللہنعےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنا ےنرسرپاچدراکانکرہابدنھراھکاھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 753

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسی ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز ،زہزی ،رعوہً ،ائظہ رضی اہلل ً٨ہا

اض ِلٔ َی
َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َصا َج َز ْ َ ٧
وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صٔظَ ْا٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٦ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

ک َٓإٔنِّی أَ ِر ُجو أَ ِ ٪یُ ِؤذ ََ ٪لٔی
ا َِ ٟح َبظَ ةٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َو َت َح َّضزَ أَبُو بَ ُِکٕ َُ ٣ضا ٔج ّزا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ر ِٔسَ ٔ ٠
ٕ
َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ أَ َو َت ِز ُجو ُظ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ َٓ ٥ح َب َص أَبُو بَ ُِکٕ َنٔ َِش ُط ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ؼ ِحبَتٔطٔ َو ًَ ََ ٠
َراح ٔ ََ ٠تي ِ ٔن کَاَ َ ٧تا ً ٔ َِ ٨س ُظ َو َر ََّ ٚ
َح
وض فٔی بَ ِيت ٔ َ٨ا فٔی ٔ ِ َ ٧
رع َوةُ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓب َ ِي َ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٩ی ِو ّ٣ا ُجْ ُ٠
اٟش ُ٤ز ٔ أَ ِر َب ٌَ َة أَ ِط ُضز ٕ َٗا َِ ُ ٢
َّ
اٟوضٔي َ ٍة ٔ َٓ َ٘ا ََٗ ٢ائ ٔ َْٔ ١لَبٔی بَ ُِکٕ َص َذا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ٘ ٣ُ ٥َ ٠ب ٔ َّل َُ ٣ت َ٘ ٌِّّ ٨ا ف ٔی َسا ًَ ٕة  ٥َِ ٟیََ ٩ِ ُٜیأِت ٔي َ٨ا ٓ َٔیضا َٗا َ ٢أَبُو

َک أَبٔی َوأُم ِّی َواہللٔ ِ ٔ َِ ٪جا َئ بٔطٔ فٔی َص ٔذظ ٔ َّ
اٟشا ًَةٔ ِ ٔ ََّل َٔلَ ِ٣ز ٕ َٓ َحا َئ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِس َتأِذ َََٓ ٪أَذ ٔ َُ َٟ ٪ط
بَ ُِکٕ ٓ ّٔسا َ ٟ
ک بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢إٔنِّی َٗ ِس أُذ ٔ َ ٪لٔی فٔی
ِ ِد ََ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س َک َٗا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا ص ُِ ٥أَصَِ ُ٠
ٓ ََس َخ ََ٘ َٓ ١ا َ ٢ح ٔي َن َز َخ ََٔ ١لَبٔی بَ ُِکٕ أَ ِ ٔ

َاٟؼ ِح َب ُة بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢د ُِذ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ ِح َسی َراح ٔ ََّ َ ً٠ی َصا َتي ِ ٔن
ا ُِ ُ ٟ
ْخو ٔد َٗا َُّ ٓ ٢
َّ َّ
َّ
َّ
اب َٓ َ٘ َل ٌَ ِت أَ ِس َ٤ا ُئ
َف ّة فٔی ٔج َز ٕ
َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بٔاٟث ََٗ ٩ٔ ٤اَِ ٟت َٓ َح َّضزَِ٧اص َُ٤ا أَ َحث ا ِٟحٔ َضازٔ َو َؿ ٌِ َ٨ا َُ ٟض َ٤ا ُس ِ َ
َ َ
َات اَ ٨ِّ ٟلا ٔ ٚث ُ َّٔ َٟ ٥ح َ ٙأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ک کَاِ َ ٧ت ُت َش َّیم ذ َ
اب َوَ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی بَ ُِکٕ ٗ ٔ ِل ٌَ ّة َٔ ٔ ٧ ٩ِ ٣لاٗ ٔ َضا َٓأ ِو َٛأ ِت بٔطٔ ا ِٟحٔ َز َ
اب
َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ ُِکٕ بٔ َِا ٕر فٔی َج َب ُٕ ١ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ث َ ِو ْر ٓ َََ ُٜ٤ث ٓ ٔیطٔ ثَ ََل َث ََ ٟیا ٕ ٢یَب ٔ ُ
یت ً ٔ َِ ٨سص َُ٤ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ َوص َُو ُ ََُل َْ ٦ط ٌّ
َقیِ ٕع ب ٔ ََ َّٜ٤ة ََ ٛبائ ٕٔت ٓ َََل َي ِش َ ٍُ ٤أَ ِّ ٣زا یُکَا َزا ٔ ٪بٔطٔ ِ ٔ ََّل َو ًَا ُظ َحًَّی َیأِت َٔی ُض َ٤ا
ٕ َٓي َ ِ ٍ َح ُ
ََ ٩ْ ٔ ٟ٘ث٘ ٔ ْ
٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ١سٔص َٔ٤ا َس َ ّ
َحا َٓ ُی ِؼبٔحُ ََ ُ ٍَ ٣
ک ح ٔي َن َی ِد َتُ ٔ ٠م َّ
اٟو ََل َُ ٦و َیزِع َی ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ُٓ ٩ضي ِ َ ٍ َة َِ ٣ول َی أَبٔی بَ ُِکٕ َٔ ٨ِ ٣ح ّة َٔٓ ٥ٕ ٨َ َُ ٩ِ ٣يُ ٍٔی ُح َضا ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا ح ٔي َن
ب ٔ َدبَ ٍ ٔ ذََ ٔ ٟ
ِک
َت ِذ َص ُب َسا ًَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ک ک ُ ََِّ ٟ ١ی َٕ ٠ة ٔ ٩ِ ٣تَٔ ٠
 ١ذََ ٔ ٟ
ئ َٓ َيبٔي َتا ٔ ٪فٔی ر ِٔسٔ٠ض ٔ َ٤ا َحًَّی یَ ِ َٙٔ ٌ٨ب ٔ َضا ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ُٓ ٩ضي ِ َ ٍ َة بٔ ََِٕ ٠ص َئ ٌَِ ُ
ا٠ٟیالٔی َّ
اٟث ََل ٔ
ث
َّ َ
اربامیہنبومیس،اشہؾ،رمعم،زرہی،رعفہ،اعہشئریض اہللاہنعرفامیتںیہہکاملسمونںےن ہشبیکرطػرجہتیکافراوبرکبےن
یھب رجہت اک اسامؿ ایک ،وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت رہھٹ اجؤ اس ےئل ہک ادیم ےہ ےھجم یھب رجہت اک مکح دای اجےئ اگ،
رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ہک ریمے امں ابپ آپ رپ دفا وہں ،ایک آپ وک اس یک ادیم ےہ؟ آپ ےن رفامای اہں !
رضحتاوبرکبریضاہللہنعآپےکاسھترےنہیکرغضےسرکےئگافراینپدفوسارویںوکاچرامہکترمسیکاتیپںالھکےترےہ،
رعفہاکایبؿےہہکرضحتاعہشئریضاہللاہنعےناہکہکاکیدؿمہولگا ےنرھگںیمکیھٹدفرہپےکفتقےھٹیبےھتہکیسکم ےن
فاےل ےن اوبرکب ےس اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ ںیہ ،اس احؽ ںیم ہک رہچے وک ڈےکھ وہےئ ںیہ ،افر اےسی
فتق رشتفی الےئ ںیہ ہک اس فتق امہرے اپس ںیہن آےت ےھت (اس ےئل) اوبرکب ےن رعض ایک ریمے امں ابپ آپ رپ دفا
وہں ،دخباآپاسفتقیسکڑبےاکؾیکفہجےسرشتفیالےئںیہ،انچہچنیبنیلصاہللہیلعفملسرشتفیالےئافرادنرآےنیک
ااجزت ام یگ ،ااجزت یلم وت رشتفی الےئ ،بج ادنر دالخ وہےئ وت اوبرکب ےس رفامای اہمترے اپس ےنتجولگ ںیہ اؿ وک اٹہدف ،اوبرکب
ےنرعضایکایروسؽاہللیلص اہللہیلعفملسریمےابپآپرپدفاوہں،ہیوترصػآپےکرھگےکولگںیہ،آپےنرفامایہک
ےھجم رجہت اک مکح دای ایگ ،اوبرکب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ریمے امں ابپ آپ رپ دفا وہں ،ایک ںیم یھب اسھت روہں اگ؟ آپ ےن
رفامایاہں!اوبرکبےنرعضایکریمےامںابپآپرپ دفاوہں،آپدفوسارویںںیمےساکیےلںیل،یبنیلصاہللہیلعفملسےن

رفامای تمیےکوعض(ولںاگ)،رضحتاعہشئریضاہللاہنعاکایبؿےہہکمہےناؿدفونںےکےئلاسامؿرفسایترایکافرانہتشایتر
رکےک ڑمچے یک یلیھت ںیم رھک دای ،اامسء تنب ایب رکب ےن اانپ ڈفہٹپ اھپڑا افر اس ےس یلیھت اک ہنم ابدنھ دای ،ایس فہج ےس اؿ وک ذات
الیغاؼ اہک اجات ےہ ،رھپ لبج وثر ےک اغر ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت اوبرکب ےلچ ےئگ ،فاہں نیت رات رےہ ،دبعاہلل نب ایب
رکبوجذنیہافرونرمعڑلاکاھت،اؿدفونںےکاپسراتذگاراتاھتافرحبص وہےتیہفاہںےسرفاہنوہاجاتافرحبصےکفتقرقشیںیم
ایسرطحوہات،وگایہکاس ےنرات یھبایہن ےکاسھت ذگاریےہ،یسکےسوکح  ابت ےتنسوت ایدرےتھکافر بجراتآیتوتدفونں
ےک اپس آرک اتب دےتی ،بج اکی ڑھگی رات ذگر اجیت وت اعرم نب فہیسزہ اوبرکب ریض اہلل ہنع اک الغؾ اینپ رکبایں ےل اجات افر رچاات،

دفونںفںیہراتذگارےتاہیںکتہکاعرمنبفہیسزہاتریکیںیمفاہںےسرفاہنوہاجات،نیتراتکتہیااسیرکےترےہ۔
رافی  :اربامیہنبومیس،اشہؾ،رمعم،زرہی،رعفہ،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخدےننہپاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وخدےننہپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 754

راوی  :ابواٟوٟیس٣ ،اٟک ،زہزی ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ک ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََ َّٜ ٣َ ١ة ًَ َا٦
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
َف
ا ِِ َٔ ٟتحٔ َو ًَل َی َرأِ ٔسطٔ ا ُِ َ ِِ ٔ٤ٟ
اوباولدیل،امکل،زرہی،اسنریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسحتف ےک اسؽ ںیمدالخوہےئوتاسفتقآپرس
رپوخدےنہپوہےئےھت۔

رافی  :اوباولدیل،امکل،زرہی،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داھریدارانکریداراچدرفںافرہلمشاکایبؿ،ن ببےنایبؿایکہکمہیبنیلصاہلل...
ابب  :ابلساکایبؿ
داھریدارانکریداراچدرفںافرہلمشاکایبؿ،ن ببےنایبؿایکہکمہیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمرمضیکاکشتیےکےئلےئگوتآپاکیداھریداراچدراک
ہیکتاگلےئوہےئےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 755

راوی  :اس٤اًی ١بً ٩بساہلل ٣ ،اٟک ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ
أَ ِ٣شٔی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠یطٔ ب ُ ِز ْز ِ َ ٧ح َزان ٔ ٌّی َُُ ٔ ٠
رعاب ٔ ٌّی َٓ َح َب َذ ُظ بٔز ٔ َزائٔطٔ َج ِب َذ ّة
یى ا َِ ٟحا ٔط َی ٔة َٓأ ِز َر َُ ٛط أَ َِ
ٔیس ّة َحًَّی َ٧وَ ِز ُت ِلٔ َی َػ ِٔ َح ٔة ًَات َٔٔ ٙر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أَثَّ َز ِت ب ٔ َضا َحا ٔط َی ُة ا ِٟبُ ٍِز ٔ ٔٔ ٩ِ ٣ط َّسة ٔ َج ِب َذتٔطٔ ث ُ َّ٥
َطس َ

ک ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز َُ ٟط
َٗا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س ُ٣زِ لٔی ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ ٢اہللٔ َّأ ٟذی ً ٔ َِ ٨س َک َٓا َِ ٟتٔ ََت َِِٔ ٟیطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ؿحٔ َ
ئ
بٔ ٌَ َلا ٕ
اامسلیع نب دبعاہلل  ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےکاسھت الچاجراہاھتاساحؽںیمہکداھریداررجنایناچدرافڑےھوہےئےھت،سج رپوچڑیانکرایںینبوہح ںیھت ،اکیارعایب
آپےسالم،اسےنآپیکاچدرڑکپرکاےنتزفرےسیچنیھکہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکومڈنےھےکافرپاساچدر
یک رزگ ےک اشنؿ دےھکی ،رھپاس ےن اہکہک اے دمحم(یلص اہللہیلعفملس) ریمے ےئل اہلل ےک امؽ ےس وجریتے اپس ےہ مکحدے،
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملساسیکرطػوتمہجوہےئ،رھپ ےسنافراسوکھچکدےاجےناکمکحدای۔

رافی  :اامسلیعنبدبعاہلل،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
داھریدارانکریداراچدرفںافرہلمشاکایبؿ،ن ببےنایبؿایکہکمہیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمرمضیکاکشتیےکےئلےئگوتآپاکیداھریداراچدراک
ہیکتاگلےئوہےئےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 756

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

وب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة بٔب ُ ِ ٍ َزة ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

َٗا ََ ٢س ِض َْ ١ص َِ ١ت ِسرٔی َ٣ا ا ِٟب ُ ِ ٍ َزةُ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥هٔی َّ
ود فٔی َحا ٔط َيت َٔضا َٗاَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی َن َش ِح ُت صَ ٔذظ ٔب ٔ َیسٔی
اٟظ ُِ ٠َ ٤ة َُ ٨ِ ٣ش ْ
َ
َ
َْخ َد ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا َؤَِ َّ ٧ضا َْل ٔ َزا ُر ُظ َٓ َح َّش َضا َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦
أَ ُِ ٛش َوَ ٛضا َٓأ َخ َذ َصا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ح َتا ّجا َِِٔ ٟی َضا ٓ َ َ
یضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ َٓ ٥حََ ٠ص َ٣ا َطا َئ اہللُ فٔی ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ ٓ ََل َوا َصا ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َ ١ب ٔ َضا َِِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ
َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِاُ ٛشَ ٔ ٨
َ
وت
ؤَ َٛ ٪ىٔی یَ ِو َ ٦أَ ُُ ٣
رعٓ َِت أََّ٧طُ َلَ َیزُ ُّز َسائ َّٔل َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َ ١واہللٔ َ٣ا َسأ َ ِٟت َُضا ِ ٔ ََّل َ ٔ ٟتَ ُٜ
ا ِِ َ٘ ٟو ُ٣َ ٦ا أَ ِح َش َِ ٨ت َسأ َِ ٟت َضا ِٔیَّا ُظ َو َٗ ِس ََ
َٗا ََ ٢س ِض َْٓ ١کَاِ َ ٧ت َ٨َ َٔ ٛطُ
ہبیتق نبدیعس ،وقعیب نب دبعارلنمح ،اوباحزؾ ،لہس نب دعسےتہک ںیہ ہک اکی وعرت ربدہ ےل رک آح  ،لہس ےن وپاھچ مت اجےتن وہ
ہک ربدہ ایک زیچ ےہ ،اںوہں ےن اہک اہں ،ربدہ فہ اچدر ےہ سج ےک انکری (اھجرل) ینب وہ ،اس وعرت ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم
ےناسوکا ےناہھتےسانب ےہاتہکآپوکانہپؤں،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنفہاچدرےل یافراسیکآپ وکرضفرتیھب
یھت،آپامہرےاپساساحؽںیمرشتفیالےئہکاساکہہتدنبابدنےھوہےئےھت،وقؾںیمےساکیصخشےناسوکوھچاافر
رعض ایکایروسؽاہلل!آپ ہیںیمہےننہپ وکدے دےئجی،آپ ےنرفامایااھچ ،رھپاس سلجم ںیمےھٹیب رےہ،بجکت ہک اہللاعت یےن
اچاہ ،رھپ فا س رشتفی ےل ےئگ افرفہ اچدر ٹیپل رکاس آد ی ےکاپس جیھبدی،اس آد ی ےسولوگں ےن اہک وت ےن ااھچ ںیہن ایک ہک
آپ ےس وساؽ ایک ،احالہکن وت اجاتن ےہ ہک آپ یسک اسلئ وک رد ںیہن رفامےت ،اس آد ی ےن اہک دخبا ںیم ےن وت اس ےئل اماگنےہ ہک

بجںیمرماجؤںوتریمانفکر ے،لہسےنایبؿایکہکفہاچدراسےکنفکںیمدےدییئگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمح،اوباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
داھریدارانکریداراچدرفںافرہلمشاکایبؿ،ن ببےنایبؿایکہکمہیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمرمضیکاکشتیےکےئلےئگوتآپاکیداھریداراچدراک
ہیکتاگلےئوہےئےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 757

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،سٌیسب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
و ٪أَ ِّٟٔا ُتـٔی ُئ ُو ُجوصُ ُض َِ ٔ ِ ٥ؿائ َ َة ا ِ٤َ َ٘ ٟز ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ی ِس ُخ ُ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ُز َِ ٣ز ْة ه ٔ َی َس ِب ٌُ َ
اط ُة بِ ُِ ٣ٔ ٩ح َؼ ٕ ٩اَلِ َ َسس ُّٔی یَ ِز َٓ ٍُ َ ٔ٤َ٧ز ّة ًََِ ٠یطٔ َٗا َ ٢ا ِز َُ اہللَ لٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ٠ىٔی ُٔ ٨ِ ٣ض َِ٘ َٓ ٥ا ََّ ٢
َٓ َ٘ َاًُ ٦ک َ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ُِ ٠ط
ک ًُک َ َ
اط ُة
ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥ث ُ ََّ َٗ ٥اَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِز َُ اہللَ أَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ٠ىٔی ُٔ ٨ِ ٣ض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َس َب َ٘ َ

اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئ
انسہکریمیاتمںیمےسخرتزہاریکاکیامجتعوہیگ،وجتنجںیم(ریغباسحبےک)دالخوہیگ،اؿےکرہچےاچدنیکرطح
دراشخںوہںےگ،اکعہشنبنصحمادسیاینپاچدر وکااھٹ رکڑھکےوہےئافررعض ایکایروسؽاہلل!ریمے ےئل داعےئجیک ہک ںیم
اؿولوگںںیماشلموہاجؤں،وتآپےنرفامایاےاہلل!اسوکاؿولوگںںیماشلمرک،رھپاکیااصنریاصبحڑھکےوہےئافر
رعضایکہکایروسؽاہلل!ریمےےئلیھبداعےئجیکہکںیماؿولوگںںیمےسوہاجؤں،وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہک
اکعہشمتےسابزیےلایگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع

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

ابب  :ابلساکایبؿ
داھریدارانکریداراچدرفںافرہلمشاکایبؿ،ن ببےنایبؿایکہکمہ یبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمرمضیکاکشتیےکےئلےئگوتآپاکیداھریداراچدراک
ہیکتاگلےئوہےئےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 758

راوی ٤ً :زوبً ٩اػ ،٥ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أَ َح َّب ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟط أَ ُّی اِّ ٟث َی ٔ
اب ک َ َ

َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪یَِ ٠ب َش َضا َٗا َ ٢ا ِٟحٔب َ َ ٍةُ

رمعفنب اعمص ،امہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک سک مسق
ےکڑپکےزایدہوبحمب،وتاںوہںےناہکہکربحہ(اکیمسقیکاچدروبحمبیھت)۔
رافی  :رمعفنباعمص،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
داھریدارانکریداراچدرفںافرہلمشاکایبؿ،ن ببےنایبؿایکہکمہیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمرمضیکاکشتیےکےئلےئگوتآپاکیداھریداراچدراک
ہیکتاگلےئوہےئےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 759

راوی ً :بس اہلل ب ٩ابی اَلسوزٌ٣ ،اذٌ٣ ،اذ ٛے واٟس ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ا٪
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی اَلِ َ ِس َوز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ک َ َ
اب ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یََِ ٠ب َش َضا ا ِٔ ٟحب َ َ ٍ َة
أَ َح ُّب اِّ ٟث َی ٔ
دبعاہللنبایباالوسد،اعمذ،اعمذےکفادل،رضحتاسنریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسربحہ(اکیمسقاچدر)
وکتہبزایدہدنسپرفامےتےھت۔
رافی  :دبعاہللنبایباالوسد،اعمذ،اعمذےکفادل،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
داھریدارانکریداراچدرفںافرہلمشاکایبؿ،ن ببےنایبؿایکہکمہیبنیلص اہللہیلعفملسیکدختمںیمرمضیکاکشتیےکےئلےئگوتآپاکیداھریداراچدراک
ہیکتاگلےئوہےئےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 760

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩وٖ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َ ٍ ِتطُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن تُ ُوف ِّ َی ُسط ِّ َی بٔبُ ٍِز ٕحٔب َ َ ٍة ٕ

اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمحنبوعػ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفملسیتہکںیہہکسج
فتقروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکفافتوہح وتاسفتقاؿوکربحہ(اکیاچدراکانؾےہ)اچدرےسڈاھاکنایگاھت۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمحنبوعػ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچدرفںافرولبمکںےکافڑےنھاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
اچدرفںافرولبمکںےکافڑےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 761

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا اور ًبساہلل
بً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

یؼ ّة َُ ٟط ًَل َی َو ِجضٔطٔ
َو ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
ِط ُح َخَ ٔ٤
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َِ َٗ ٥اَل َ٤َّ ٟا َ٧زَ َ ٢ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَٔ ََٔ ٙی ِ َ
ک ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ ًَل َی ا َِ ٟی ُضوز ٔ َواَ ٨َّ ٟؼ َاری َّات َد ُذوا ُٗبُ َور أَِ٧ب ٔ َیائ ٔض ٔ َِ ٣َ ٥شا ٔج َس یُ َح ِّذ ُر
َٓإٔذَا اُِ َت ََّٛ ٥ظَ ٔ ََضا ًَ َِ ٩و ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢وص َُو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َ٣ا َػ ٌَُ ٨وا
ییحی نب ریکب ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع افر دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع
ےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرمضاوملتںیما ےنرہچےرپجمیضہڈاےتل،بجاسسنےنٹھگ اتگوتاےسا ےنرہچےےس
فاصنری رپ دخا یک تنعل وہ ہک اںوہں ےن ا ےن ویبنں یک ربقفں وک دجسمںی انبایل ،افر اؿ
اٹہےت افر ایس احتل ںیم رفامےت ہک وہید
ٰ
ولوگںےنوجایکاسےس(اینپاتم)وکڈراےتےھت۔
رافی  :ییحی نبریکب،ثیل ،لیقع،انباہشب،دیبعاہلل نبدبعاہلل نب ہبت،رضحت اعہشئ ریضاہلل اہنعافردبعاہللنبابعس ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ

اچدرفںافرولبمکںےکافڑےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 762

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب ،رعوہً ،ائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اب ًَ ِِ ُ ٩

یؼًٔی َص ٔذظ ِٔلٔ َی أَبٔی َج ِض ٕ٥
یؼ ٕة َٟطُ ََ ٟضا أَ ًِ ََل ْ٨َ َٓ ٦وَ َز ِلٔ َی أَ ًِ ََل َٔ ٣ضا َ٧وِ َز ّة َٓ َ٤َّ ٠ا َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اذِصَبُوا ب ٔ َدَ ٔ٤
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َخَ ٔ٤
َٓإَٔ َّ ٧ضا أَ َِ ٟض ِتىٔی آنّٔٔا ًَ َِ ٩ػ ََلت ٔی َوأِتُونٔی بٔأَِ٧ب ٔ َحاَّ ٔ ٧ی ٔة أَبٔی َج ِض ٔ ٥بِ ُٔ ٩ح َذ ِي َٔ َة بِ َُٔ ٩ا ٩ِ ٣ٔ ٥ٕ ٔ ٧بَىٔی ًَس ِّٔی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ
ومیس نب اامسلیع ،اربامیہ نب دعس ،انب اہشب ،رعفہ ،اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایسی اچدر
افڑھرکامنزڑپیھسجرپشقنفاگنرےھت،بجاؿرپرظنڑپیوتالسؾریھپرکرفامایہکریمیاساچدروکاوبمہجےکاپسےلاجؤاس
انین
ےن ےھجم ایھب اس امنز ںیم اغلف رکدای ےہ افر ریمے اپس اوبمہج نب یذ ہف نب اغمن یک وج ینب دعی نب بعک ےس ےہ اس یک ٹ ٹ
اچدرےلآؤ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اربامیہنبدعس،انباہشب،رعفہ،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اچدرفںافرولبمکںےکافڑےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 763

راوی ٣ :شسز ،اس٤اًی ،١ایوب ،ح٤یس ب ٩ہَل ،٢حرضت ابوبززہ رضی اہلل ً٨ہ

ِ َج ِت ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا ًَائٔظَ ُة َ ٔ ٛش ّ
ائ َوِ ٔ َز ّارا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
وب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ص ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی بُزِ َز َة َٗا َ ٢أَ ِ َ

َُٔ٠یوّ ا َٓ َ٘اَِ ٟت ُٗب ٔ َف ُرو ُح أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َص َذیِ ٔ٩
دسمد،اامسلیع،اویب،دیمحنبالہؽ،رضحتاوبربدہریضاہللہنعےتہکںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاہنعاکیاچدرافراکیاگڑاھ
دنبہتمہولوگںےکاپسےلرکآںیئافرایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنایہندفونںڑپکفںںیمفافتاپح ۔
رافی  :دسمد،اامسلیع،اویب،دیمحنبالہؽ،رضحتاوبربدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگنامررکےنھٹیباکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وھگنامررکےنھٹیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 764

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟوہابً ،بیس اہلل  ،خبیب ،حٔؽ بً ٩اػ ،٥حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ
اب َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩خب َ ِیبٕ ًَ َِ ٩حٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ٔة َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذة ٔ َو ًَ َِ ٩ػ ََل َتي ِ ٔن َب ٌِ َس ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َحًَّی َت ِز َت ٔٔ ٍَ َّ
اٟظ ُِ ٤ص
ُّ
ٔیب َوأَ ِ ٪یَ ِح َت ٔيی ب ٔ َّ
اٟث ِو ٔب ا َِ ٟواح ٔ ٔس َِ ٟی َص ًَل َی َ َِف ٔجطٔ ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ْئ بَ ِي َُ ٨ط َوبَي ِ َن َّ
ئ َوأَ َِ ٪ي ِظ َت١َ ٔ٤
اٟش َ٤ا ٔ
َو َب ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْص َحًَّی َتِ َ
َ
اٟؼَّ َّ٤ا َئ

دمحم نب اشبر ،دبعاولاہب ،دیبعاہلل  ،بیبخ ،صفح نب اعمص ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
المہسم ،انمذبہ افر دف امن زفں ےس عنم رفامای (افر فہ دف امنزںی ہی ںیہ)  رج ےک دعب عولع آاتفب کت افر رصع ےک دعب رغفب آاتفب
کت (امنز ڑپےنھ ےس عنم رفامای) افر اکی یہ ڑپکے ےس عنم رفامای اس رطح ہک اس یک رشاگمہ افر آامسؿ ےک درایمؿ ھچک ہن وہ افر
وھگنامررکےنھٹیبےسعنمرفامای۔

رافی  :دمحمنباشبر،دبعاولاہب،دیبعاہلل،بیبخ،صفحنباعمص،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وھگنامررکےنھٹیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 765

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یث ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،ا٣زب ٩سٌس ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس أَ َّ ٪أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٔ ٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ب َش َتي ِ ٔن َو ًَ ِ ٩بَ ِی ٌَ َتي ِ ٔن َ َ ٧هی ًَ ِ ٩ا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ٔة َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذة ٔ فٔی ا ِٟب َ ِی ٍٔ
ِ ب ٔ َی ٔسظ ٔ ب ٔ َّ
ِ ١لٔ َی
اِ ٠ٟی ٔ ١أَ ِو بٔاَ ٨َّ ٟضارٔ َوَلَ ُي َ٘ ِّ٠بُطُ ِ ٔ ََّل ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َوا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ُة ُ ٤َِ ٟص اَّ ٟز ُج ٔ ١ثَ ِو َب ِاْل َ ٔ
ک َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذةُ أَ ِ ٪یَ ِ٨ب ٔ َذ اَّ ٟز ُج ُ

ئ َواٟؼَّ َّ٤ا ُئ أَ ِ٪
ک بَ ِی ٌَ ُض َ٤ا ًَ َُِ ٩يِ ٍ َٔ٧وَ ز ٕ َو ََل َت َزاقٕ َواِ ٠ِّ ٟب َش َتي ِ ٔن ا ِطت َٔ٤ا ُ ٢اٟؼَّ َّ٤ا ٔ
و ٪ذََ ٔ ٟ
ِ ثَ ِوبَ ُط َویََ ُٜ
اَّ ٟز ُج ٔ ١ب ٔ َث ِوبٔطٔ َویَ ِ٨ب ٔ َذ ِاْل َ ُ
َّ
ِی ا ِحت َٔبا ُُ ُظ ب ٔ َث ِوبٔطٔ َوص َُو َجاْ ٔ ٟص َِ ٟی َص
َی ِح ٌَ َ ١ثَ ِوبَطُ ًَل َی أَ َح ٔس ًَاتٔ َ٘ ِیطٔ َٓ َي ِب ُسو أَ َح ُس ٔط٘ ِیطٔ َِ ٟی َص ًََِ ٠یطٔ ثَ ِو ْب َواِ ٠ِّ ٟب َش ُة اَلِ ُ ِ َ

ًَل َی َ َِف ٔجطٔ ٔ٨ِ ٣طُ َط ِی ْئ

ییحی نب ریکب،ثیل ،ویسن ،انب اہشب ،اعرمنب دعس ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےندفمسقےکابلسےسافردفمسقیکعیبےسعنمرفامایےہ،عیبںیموتالمہسمافرانمذبہےسعنمرفامای،افرالمہسمہیےہہک وکح 
آد ی دفرسے آد ی اک ڑپکا رات ای دؿ وک وھچ ےل افر اٹل ٹلپ ہن رکے افر یہی عیب وہاجےئ ،افر انمذبہ ہی ےہ ہک اکی صخش
دفرسے رپ اانپ ڑپکا کنیھپ دے افر دفرسااس رپ کنیھپ دے افر ریغب دےھکی وہےئ افر ابیمہ راضدنمی ےکریغب ہیعیب وہاجےئ ،افر
اامتشؽامصؤےسعنمرفامایافرامصؤہیےہہکاانپڑپکا ےناکیدنکےھرپاسرطحڈاےلہکدفرساالھک رےہافراسرپڑپکاہنوہافر
دفرساابلس(سجےسعنمرفامای)ہیےہہکاکیڑپکاٹیپلرکاھٹیبوہاوہافراسیکرشاگمہرپوکح ڑپکاہنوہ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،ویسن،انباہشب،اعرمنبدعس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع

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

اکییہڑپکاےنٹیپلاکایبؿ(اسرطحہکاسیکرشؾاگہرپھچکہنوہ)...
ابب  :ابلساکایبؿ
اکییہڑپکاےنٹیپلاکایبؿ(اسرطحہکاسیکرشؾاگہرپھچکہنوہ)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 766

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
اٟثو ٔب ا ِٟواحٔسٔ َِ ٟیص ًَل َی ََف ٔجطٔ ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِیئ َوأَ َِ ٪ي ِظ َت ١َ ٔ٤ب ٔ َّ
 ١فٔی َّ
اٟث ِو ٔب
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٔ ٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ب َش َتي ِ ٔن أَ َِ ٪ی ِح َت ٔي َی اَّ ٟز ُج ُ
ْ
ِ
َ
َ
ِ
ا َِ ٟواح ٔ ٔس َِ ٟی َص ًَل َی أَ َحسٔ ٔط َّ٘ ِیطٔ َو ًَ ِ ٩ا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ٔة َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذة ٔ
اامسلیع،امکل،اوب ازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےندفمسقےکابلس
ےس عنم رفامای ےہ(اکی) ہی ہک رمد اکی یہ ڑپکے ںیم اسرطح وھگن امر رک ےھٹیبہک اس یک رشاگمہ رپ اس ںیم ےس ھچک یھب ہن وہ
(دفرسے)ہیہکاکییہڑپکااسرطحےٹیپلہکاسےکاکیکولہرپھچکیھبہنوہافرالمہسمافرانمذبہےسعنمرفامای۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اکییہڑپکاےنٹیپلاکایبؿ(اسرطحہکاسیکرشؾاگہرپھچکہنوہ)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 767

راوی ٣ :ح٤س٣ ،د٠س ،اب ٩جزیخ ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل  ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َِ ٣دَْ ٠س أَ ِخبَ ٍََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِِ ٩
 ١فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس
اطت َٔ٤ا ٔ ٢اٟؼَّ َّ٤ا ٔ
ئ َوأَ َِ ٪ی ِح َت ٔي َی اَّ ٟز ُج ُ

َِ ٟی َص ًَل َی َ َِف ٔجطٔ ٔ٨ِ ٣طُ َط ِی ْئ

دمحم،دلخم،انبرججی،انب اہشب ،دیبعاہللنبدبعاہلل ،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع ےتہکںیہہکآپ یلصاہلل ہیلعفملس ےن
وھگنامرےنےسعنمرفامایےہافرہیہکوکح صخشاکیڑپکااسرطحےنہپہکاسیکرشاگمہرپاسڑپکےاکوکح ہصحہنوہ۔
رافی  :دمحم،دلخم،انبرججی،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اکییہڑپکاےنٹیپلاکایبؿ(اسرطحہکاسیکرشؾاگہرپھچکہنوہ)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 768

راوی  :ابونٌی ،٥اسحا ٚب ٩سٌیس ،سٌیس ب٤ً ٩زو ب ٩سٌیس بً ٩اؾ ،ا ٦خاٟس ب٨ت خاٟس

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
اؾ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦خإ ٔ ٟس ب ٔ ِ٨تٔ
ا ٚبِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َسٌٔی ٔس بِ ََٔ ُٓ ٩ل ٕ ٪ص َُو ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ

یؼ ْة َس ِو َزا ُئ َػِٔي َ ٍ ْة َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َز ِو َ ٪أَ ُِ َِٜ ٧ ٪ش َو َص ٔذظ ٔٓ ََشَ َٜت ا ِِ َ٘ ٟو ُ٦
َخإ ٔ ٟس أتُ َٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔث ٔ َی ٕ
اب ٓ َٔیضا َخَ ٔ٤
َٗا ٢ائ ِ ُتونٔی بٔأ ُ َِّ ٦خإ ٔ ٟس َٓأت ُ ٔی بٔضا تُحَ ُ ٤
َف
رض أَ ِو أَ ِػ َُ
أَ ٓ ٪یضا ًَ ٥َْ ٠أَ ِخ َُ
یؼ َة ب ٔ َی ٔسظ َٔٓأ َ َِ ٟب َش َضا َو َٗا َ ٢أَبِلٔی َوأَ ِخٔ ٠قٔی َوک َ َ
َ
َٓ ١أ َخ َذ ا َِ ٟدَ ٔ٤
َ َ َِ

َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَُ َّ٦خإ ٔ ٟس َص َذا َس َ٨ا ِظ َو َس َ٨ا ِظ بٔا َِ ٟح َب ٔظ َّیةٔ

اوبمیعن،ااحسؼنبدیعس،دیعس نبرمعفنبدیعسنباعص،اؾ اخدلتنباخدلیتہکںیہہکیبن یلصاہللہیلعفملسےکاپسڑپکےالےئ
ےئگ ،سج ںیم جمیضہ یھب یھت ،آپ ےن رفامای ہک ہی ےسک انہپؤ ،ولگ اخومش رےہ ،وت آپ ےن رفامای ہک ریمے اپس اؾ اخدل وک

الب،انچہچن فہ ااھٹ رک الح  یئگ ،آپ ےن جمیضہ اہھت ںیم ےل رک اس وک انہپدی افر رفامای ہک دخا رکے اس ڑپکے وک رپاان وہےن افر ےنٹ
کتاامعتسؽرکے(وپرے  رررپاسےساکؾےل)افراس ںیمزبسایزردرگن ےک شقنفاگنر ےھت،آپ ےنرفامایاےاؾاخدل!
ھداہانسہ،انسہیشبحزابؿںیمنسحوکےتہکںیہ(،بلطمہیہکاےاؾاخدل!ہیسکدقرنیسحولعمؾوہیتےہ)۔
رافی  :اوبمیعن،ااحسؼنبدیعس،دیعسنبرمعفنبدیعسنباعص،اؾاخدلتنباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اکییہڑپکاےنٹیپلاکایبؿ(اسرطحہکاسیکرشؾاگہرپھچکہنوہ)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 769

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسی ،ابً ٩و٣ ،٪ح٤س ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َوََ ٟس ِت
أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی َٕٗ ٥اَِ ٟت لٔی یَا أَُ َ ٧ص اُ ِ ٧وزِ َص َذا ا ََِ ُِ ٟل ََََ ٓ ٦ل ي ُٔؼیب َ َّن َط ِیئّا َحًَّی َت ِِ ُس َو بٔطٔ ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َح ُِّ ُٜ٨ط
ُحیِث ٔ َّی ْة َوص َُو َي ٔش َُّ ٥
اٟو ِض َز َّأ ٟذی َٗس ََِٔ ٠ًَ ٦یطٔ ف ٔی ا ِِ َٔ ٟتحٔ
َٓ َِ َس ِو ُت بٔطٔ َٓإٔذَا ص َُو فٔی َحائ ٕٔم َو ًََِ ٠یطٔ َخَ ٔ٤
یؼ ْة ُ َ
دمحم نب ینثم ،انب ایب دعی ،انب وعؿ ،دمحم ،رضحت اسن ریض اہللہنع ےتہک ںیہ ہک بج اؾ میلس ےک ہچب دیپا وہا وت ھجم ےس اہک ہک اے
اسن!اسےچبیکرگناین رکف ،اےساھکےنیکوکح زیچہنےلم ،اہیںکتہکاس وکیبن یلص اہللہیلعفملس یکدختم ںیم ےلاجؤاتہک
آپ اس یک کینحت رفامدںی ،ںیماس ڑلےک وک یبن یلص اہللہیلعفملسیک دختم ںیم ےل ایگ وتداھکیہک آپ ابغ ںیم ےھت ،جہیثی یلمک
ےنہپوہےئےھتافراسوسارییکھٹیپرپاشنؿاگلرےہےھتسجرپآپحتف( )ںیم رشتفیےلےئگےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبوعؿ،دمحم،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زبسڑپکفںاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
زبسڑپکفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 770

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟوہاب ،ایوبًُ ،ک٣ہ

ُٔک ََ ٣ة أَ َّ ٪رَٔٓا ًَ َة كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط َٓ َتزَ َّو َج َضا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَ ُّی ُ
رض ّة بٔحٔ ِٔ ٠س َصا َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ُقه ُّٔی َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َو ًََِ ٠ی َضا خ َْٔ ٤ار أَ ِخ َ ُ
بِ ُ ٩اٟزَّبٔي ٍ ٔا َِ ُ ٟ
رض َٓظَ َِ ٜت َِِٔ ٟی َضا َوأَ َر ِت َضا ُخ ِ َ
َّ
رض ّة
ْص َب ٌِ ُـ ُضَ َّ٩ب ٌِ ّـا َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َ٣ا َرأَیِ ُت ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا یَ َِ ٠قی ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٨َ ٣
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠واَ ٨ِّ ٟشا ُئ یَ ُِ ُ ٨
ات َٟحٔ ُِ ٠سصَا أَ َط ُّس ُخ ِ َ
ٔ ٩ِ ٣ثَ ِوب ٔ َضا َٗا ََ ٢و َس ٍَ ٔ٤أََ َّ ٧ضا َٗ ِس أَ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حا َئ َو َُ ٌَ ٣ط ابِ َ٨ا ُٔ َٟ ٪ط َُٔ ٩ِ ٣يِ ٍ ٔ َصا َٗاَِ ٟت َواہللٔ َ٣ا لٔی
َِِٔ ٟیطٔ َٔ ٩ِ ٣ذِ ٧بٕ ِ ٔ ََّل أَ َّ٣َ ٪ا َُ ٌَ ٣ط َِ ٟی َص بٔأَُِى َی ًَىِّی ٔ ٩ِ ٣صَ ٔذظ ٔ َوأَ َخ َذ ِت ص ُِسبَ ّة ٔ ٩ِ ٣ثَ ِوب ٔ َضا َٓ َ٘ا ََ َٛ ٢ذبَ ِت َواہللٔ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی
ا ٪ذَٔ ٔ ٟک َ ٥َِ ٟت ٔحل ِّی َُ ٟط أَ ِو ٥َِ ٟ
ََلَ ِن ُٔ ُـ َضا َنٔ َِف اَلِ َز ٔ ٔیَ ٥و َل َٔ ٨َّ ٜضا َ٧ا ٔطزْ تُزٔی ُس رَٔٓا ًَ َة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َت ِؼُ٠هٔی َُ ٟط َحًَّی َی ُذ َ
ئ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ص َذا َّأ ٟذی َتزِ ًُٔ٤ي َن
وک َص ُؤ ََل ٔ
ْص َُ ٌَ ٣ط ابِ َ٨ي ِ ٔن َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢بََ ُ٨
وَ ًُ ٩ِ ٣ٔ ٚش ِی َ٠ت ٔٔک َٗا ََ ٢وأَ ِب َ َ
اب
اب بٔا َِ ُِ ٟز ٔ
َ٣ا َتزًُِٔ٤ي َن ٓ ََواہللٔ َُ ٟض ِ ٥أَ ِط َبطُ بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ُِ ٟز ٔ
دمحمنباشبر،دبعاولاہب،اویب،رکعہمےتہکںیہہکرافہعےناینپویبیوکالطؼدےدی،رھپاسےسدبعارلنمحرقیظےناکنحایک،
رضحتاعہشئاکایبؿےہہکزبسڈفہٹپافڑےھوہےئ یھت،اسےنرضحتاعہشئےس ا ےنوشرہیکاکشتییک افرا ےنمسجیک اھکؽ
داھکح  ،سج رپ زبسی یھت ،بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ ،وعرںیت وچہکن اکی دفرسے یک ودد رکیت ںیھت ،اس ےئل
رضحتاعہشئریضاہللاہنعےنرعضایکںیمےنیسکومنموعرتےکاسھتااسیرباولسکوہےتوہےئںیہنداھکی،اسیکاھکؽ
اس ےک ڑپکے ےس زایدہ زبس وہیئگ ےہ ،رافی اک ایبؿ ےہ ہک دبعارلنمح ےن انس ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم یئگ
ےہ،انچہچنفہا ےناسھتدفوٹیبںوکدفرسیویبیےسےھت،ےلرکآےئ،اسوعرتےنایبؿایکہکفاہلل!اساکوکح وصقرںیہن،رگم
ہیہکاسےکاپسوجزیچ(وضعاخص)ےہاسےس ریمییفشتںیہنوہیتافرا ےنڑپکےاکانکرہڑکپرک داھکای،دبعارلنمحےناہکای

روسؽاہلل!دخایکمسقہیوھجیٹےہ ،ںیموتاسیکیلسترکداتیوہں،نکیلہیانرفامؿےہ،رافہعےکاپساجاناچیتہےہ،آپیلصاہلل
ہیلع فملس ےن رفامای بج ہی ابت ےہ وت وت اس ےک ےئل الحؽ ںیہن ای ہی رفامای ہک وت اس ےس اکنح یک الصتیح ںیہن ریتھک بج کت فہ
ریتیذلتہنھکچےل(تبحصہنرکےل)افردبعارلنمح ےکدفونںوٹیبںوکدھکیرکرفامایایکہیاہمترےےٹیبںیہ،اںوہںےنرعض
ایکیجاہں!آپےنرفاماییہیےہسجیکفہجےسہیوعرتاسمسقیکابںیترکیتےہ،دخایکمسقفہڑلےکدبعارلنمحےساسےس
زایدہاشمتہبرےتھکںیہہکسجرطحوکےوکوکےےساشمتہبوہیتےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاولاہب،اویب،رکعہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیفسڑپکفںاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
دیفسڑپکفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 771

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥ح٨للی٣ ،ح٤س ب ٩برش٣ ،شٌز ،سٌس ب ٩ابزاہی ،٥ابزاہی ،٥حرضت سٌس رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
رش َح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ٢
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
َ ١و ََل َب ٌِ ُس
اب ب ٔ ْ
یف یَ ِو َ ٦أُحُ ٕس َ٣ا َرأَیِ ُت ُض َ٤ا َٗ ِب ُ
َرأَیِ ُت بٔ ٔظ َ٤ا ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویَٔ٤ئ٨طٔ َر ُج َ٠ي ِ ٔن ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا ث َٔی ْ
ااحسؼ نب اربامیہ یلطنح ،دمحم نب رشب ،رعسم ،دعس نب اربامیہ ،اربامیہ ،رضحت دعس ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک ںیم ےن روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفملسےکابںیئافرداںیئدفآدویمںوکدیفسڑپکےےنہپوہےئادحےکدؿداھکی،ںیمےناؿوکہناسےسےلہپداھکیاھتافر
ہناسےکدعبیھبکاؿوکداھکیےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہیلطنح،دمحمنبرشب،رعسم،دعسنباربامیہ،اربامیہ،رضحتدعسریضاہللہنع

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

ابب  :ابلساکایبؿ
دیفسڑپکفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 772

راوی  :ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوارث ،حشينً ،بساہلل ب ٩بزیسہ ،یحٌی ب ٩يٌ٤ز ،ابواَلسوز زولی ،حرضت ابوذر رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩ي ٌِ ََ ٤ز َح َّسثَ ُط أَ َّ ٪أَبَا اَلِ َ ِس َوز ٔ

اٟس َُل ٔ َّی َح َّسثَ ُط أَ َّ ٪أَبَا ذ ٓ َٕر َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َح َّسثَ ُط َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠یطٔ ثَ ِو ْب أَبِ َی ُف َوص َُو َ٧ائ ْٔ ٥ث ُ َّ٥
ُّ
ات ًَل َی ذََّ َ ٔ ٟ
َس ََٗ ٚا َ٢
است َِی َ٘ َى َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٕس َٗا َََ ٢ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ ث ُ ََّ ٣َ ٥
أَ َت ِي ُت ُط َو َٗ ِس ِ
ک َِٔل َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ُُِٗ ٠ت َوِ ٔ َِ ٪زنَی َوِ ٔ َِ َ ٪
َس ًََ ٚل َی
َس ََٗ ٚا ََ ٢وِ ٔ َِ ٪زنَی َوِ ٔ َِ َ ٪
َس َُِ ٠ُٗ ٚت َوِ ٔ َِ ٪زنَی َوِ ٔ َِ َ ٪
َس ََٗ ٚا ََ ٢وِ ٔ َِ ٪زنَی َوِ ٔ َِ َ ٪
َس َُِ ٠ُٗ ٚت َوِ ٔ َِ ٪زنَی َوِ ٔ َِ َ ٪
َوِ ٔ َِ ٪زنَی َوِ ٔ َِ َ ٪
ٕ أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ َص َذا ً ٔ َِ ٨س ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت أَ ِو َٗ ِب َُ ٠ط ِٔذَا
َرُ ِٔ ٥أَ ٕٔ ِ ٧أَبٔی ذ ٓ َٕر َوک َ َ
ا ٪أَبُو ذ ٓ َٕر ِٔذَا َح َّس َث ب ٔ َض َذا َٗا ََ ٢وِ ٔ َِ ٪رُٔ َ ٥أَُ ِ ٧

َّ
َُف َٟطُ ٣اکاٗ ٪ب١
َت َ
اب َوَ٧س ََٔ ٦و َٗا َََ ٢ل ِ ٔ ََ ٟط َِٔل اہللُ ُ ٔ َ

ا وبرمعم،دبعاولارث،نیسح،دبعاہللنبربدیہ،ییحینبرمعی،اوباالوسددف ی،رضحتاوبذرریضاہللہنعےتہکںیہہکںیمیبنیلصاہلل
ہیلعفملسیکدختمںیم احرضوہااسفتقآپدیفس ڑپکےےنہپوہےئوسرےہےھت،رھپںیم احرضوہاوتآپدیباروہےکچےھت،
آپ ےن رفامای سج دنب ہ ےن ال اہل اال اہلل اہک رھپ اس احؽ ںیم رم ایگ وت تنج ںیم دالخ وہاگ ،ںیم ےن اہک ارگہچ زان رکے افر وچری
رکے ،آپ ےن رفامای ارگہچ زان رکے افر وچری رکے ،ںیم ےن اہک ارگہچ زان رکے افر وچری رکے ،آپ ےن رفامای ارگہچ زان
رکے افر وچریرکے،ںیم ےناہکارگہچزانرکے افر وچریرکے،آپےنرفامایارگہچزانرکےافر وچریرکےافراوبذریک
انکاخکآولد وہ ،افر اوبذر ریضاہلل ہنع بجیھب اسدحثیوکایبؿ رکےت وت ےتہکہکفاؿرمغافنایبذر ،اوبدبع اہلل(اخبری)
﵀َّےہکوتشخبدای
ےناہکہیاسوصرتںیمےہہکومتےکفتقوہایاسےسےلہپوہ،بجہکوتہبرکےافراندؾوہافر َل ِإلَ َش ِإ َّلا ُ
اجےئاگ۔

رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،نیسح،دبعاہللنبربدیہ،ییحینبرمعی،اوباالوسددف ی،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمشیاکاننہپافررمدفںےکےئلاساکاھچبانافرفہدقماروجاجزئےہ...
ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیاکاننہپافررمدفںےکےئلاساکاھچبانافرفہدقماروجاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 773

راوی  :آز ،٦طٌبہٗ ،تازہ

اب ًُ ََ ٤ز َوِ َ ٧ح ًُُ ٍَ ٣َ ٩ت ِ َب َة بِ َِٔ َ ٩ف َٗ ٕس
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ًُ ِث ََ ٤
ا ٪اِ ٨َّ ٟضس َّٔی أَ َتاَ٧ا َ ٔ ٛت ُ
َحیز ِٔ ٔ ََّل َص ََ ٜذا َوأَ َط َار بٔإ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ َّ
اَ ٠ٟتي ِ ٔن َتَ ٔ ٠یا ِٔ ٪اْلٔبِ َض َا٦
ا ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٟ
بٔأَذ َِربٔی َح َ
َٗا ََ ٔ ٓ ٢امی ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا أَُ َّ ٧ط َي ٌِىٔی اَلِ َ ًِ ََل َ٦
آدؾ،ہبعش،اتقدہاکایبؿےہہکںیمےناوبنامثؿدہنیوکےتہکوہح انسہکریمےاپسرضحترمعریضاہللہنعاکطخآای،اسفتقمہ
 ہبت نب رفدق ےک اپس آذر اب ناجؿ ںیم ےھت (اس ںیم اھکل اھت) ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رمشی ےس عنم رفامای ،رگم اس دقر (اجزئ
ےہ)افراوگنےھٹےکاپسفا یدفونںاویلگنںےکذرہعیااشرہرکےتوہےئاتبای،رافیاکایبؿےہہکےھجماہجںکتملعےہاسےس
اؿاکدصقملیبوبےٹےھت۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ

رمشیاکاننہپافررمدفںےکےئلاساکاھچبانافرفہدقماروجاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 774

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہي ًٍ ،اػ ،٥ابوًث٤ا٪

ا ٪أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْ ٍ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
اَٗ ٪ا ََ َٛ ٢ت َب ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا ًُ َ٤زُ َوِ َ ٧ح ُ ٩بٔأَذ َِربٔی َح َ
اػ ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َحیز ِٔ ٔ ََّل َص ََ ٜذا َو َػ َّ
ٕ َ٨َ ٟا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٔ ِ ٥َ ٠ػ َب ٌَ ِیطٔ َو َر َٓ ٍَ ُز َصي ِ ْ ٍ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا ِٔ َ ٟ
ا ُِ ٟو ِس َلی َو َّ
اٟشبَّابَ َة
ادمحنبویسن،زریہ،اعمص،اوبنامثؿےتہکںیہہکریمےاپسآذراب ناجؿںیمرضحترمعےناکیطخھکلاجیھبہکیبنیلصاہللہیلعفملس
ےنرمشیےننہپےسعنمرفامایےہرگماسدقر(اجزئےہ)ہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناینپدفونںاویلگنںےسااشرہرکےتوہےئاتبای،
افرزریبےنفیطسافرابسہبااھٹرکایبؿایک۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،اعمص،اوبنامثؿ
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیاکاننہپافررمدفںےکےئلاساکاھچبانافرفہدقماروجاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 775

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،تییم ،ابوًث٤ا٪

اَٗ ٪ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ًَُ ٍَ ٣ت ِ َب َة ََٓ َٜت َب َِِٔ ٟیطٔ ًُ َ٤زُ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩اٟت َّ ِی ٔ ِّ
یم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤

َحیزُ فٔی ُّ َّ
ِة ٔ ُٔ ٨ِ ٣ط
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل یَُِ ٠ب ُص ا ِٔ َ ٟ
اٟسَ ِ ٧یا َِٔل  ٥َِ ٟیَُِ ٠ب ِص فٔی ِاْل ٔ َ

دسمد،ییحی،یمیت،اوبنامثؿےتہکںیہہکمہ ہبتےکاپسےھٹیبوہےئےھتہکرضحترمعریضاہللہنعےناؿوکھکلاجیھبہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایےہہکرمشیداینںیمفیہصخشاتنہپےہوجاےسآرختںیمہناننہپاچاتہوہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،یمیت،اوبنامثؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیاکاننہپافررمدفںےکےئلاساکاھچبانافرفہدقماروجاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 776

راوی  :حش ٩ب٤ً ٩زٌ٣ ،ت٤ز ،اپ٨ے واٟس سے ،وہ ابوًث٤ا٪

ا ٪بٔإ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ ا َِ ٤ُ ٟش ِّب َح ٔة َوا ُِ ٟو ِس َلی
اَ ٪وأَ َط َار أَبُو ًُ ِث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًُ ِث ََ ٤
نسح نب رمع  ،رمتع ،ا ےن فادل ےس ،فہ اوبنامثؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبنامثؿ ےن اینپ اویلگنں مس ٹتجہ افر فیطس ےک ذرےعی ےس
ااشرہرکےتوہےئاسدقماراکوجازاتبای۔
رافی  :نسحنبرمع ،رمتع،ا ےنفادلےس،فہاوبنامثؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیاکاننہپافررمدفںےکےئلاساکاھچبانافرفہدقماروجاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 777

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہ ،ح ،٥ٜاب ٩ابی ٟیلی

ا ٪حُ َذ ِي َٔ ُة بٔا َِ ٤َ ٟسای ٔ َٔٓ ٩ا ِس َت ِش َقی َٓأ َ َتا ُظ
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َف َ٣ا ُظ بٔطٔ َو َٗا َِ ٢نِّٔی  ٥َِ ٟأَ ِر ٔ٣طٔ ِ ٔ ََّل أَنِّی َ َ ٧ض ِي ُت ُط َٓ ٥َِ ٠یَ َِ ٨تطٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ئ فٔی َِٔ٧ا ٕ
ا ٪ب ٔ َ٤ا ٕ
زٔصِ َ٘ ْ
ئ َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َ َ
َّ
ِة ٔ
َحیزُ َو ِّ
اٟذ َص ُب َوا َِّٔ ٟٔـ ُة َوا ِٔ َ ٟ
اٟس َیبا ُد ه ٔ َی َُ ٟض ِ ٥فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َو َل ٥ِ ُٜفٔی ِاْل ٔ َ
امیلسؿ نب  جب ،ہبعش ،مکح ،انب ایب یلیل ےتہک ںیہ ہک یذ ہف ودانئ ںیم ےھت ہک اںوہں ےن اپین اماگن ،اکی داہییت اچدنی ےک ربنت
ںیم اپین ےل رک آای وت اںوہں ےن اس وک کنیھپ دای افر اہک ہک ںیم اس وک ہن  )اتکنی رگم ہی ہک ںیم ےن اس وک عنم ایک اھت رگم فہ ابز ںیہن آای،
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایےہہکوسان،اچدنی ،جریفدةیجاکرففںےکےئلداینںیمافراہمترےےئلآرختںیمےہ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،مکح،انبایبیلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیاکاننہپافررمدفںےکےئلاساکاھچبانافرفہدقماروجاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 778

راوی  :آز ،٦طٌبہً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
اٟسَ ِ ٧یا ََٓ ٩َِ ٠یَِ ٠ب َش ُط فٔی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢طس ّ
ٔیسا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََٟ ٩ِ ٣َ ٢ب ٔ َص ا ِٔ َ ٟ
َح َیز فٔی ُّ
ِة ٔ
ِاْل ٔ َ
آدؾ ،ہبعش ،دبعازعلسی نب بیہص ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ہبعش ےن وپاھچ ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس
رمفیےہ؟اںوہںےنزفرےساہک(اہں)یبنیلصاہللہیلعفملسےسرمفیےہ،آپ ےنرفامایوجصخشداینںیم رمشیےنہپفہآرخت

ںیمیھبکںیہنےنہپاگ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیاکاننہپافررمدفںےکےئلاساکاھچبانافرفہدقماروجاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 779

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ب ٩ثابت

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َی ِد ُل ُب َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

ِة ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٟ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ب ٔ َص ا ِٔ َ ٟ
َح َیز فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َ ٥َِ ٟیَِ ٠ب ِش ُط فٔی ِاْل ٔ َ

امیلسؿنب جب،امحدنباثتبےتہکںیہہکںیمےنانبزریبوکہبطخدےتیوہےئانسہکدمحمیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکسجےن
داینںیمرمشیانہپفہآرختںیمںیہنےنہپاگ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،امحدنباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیاکاننہپافررمدفںےکےئلاساکاھچبانافرفہدقماروجاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 780

راوی ً :لی ب ٩جٌس ،طٌبہ ،ابوذبیا ٪خ٠یٔہ بٌٛ ٩ب ،اب ٩زبي ٍ ،حرضت ً٤ز رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪خٔ٠ی َٔ َة بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز َي ُ٘و ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٟح ٌِ ٔس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی ذٔبِ َی َ
ِة ٔ َو َٗا َ ٢أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث
َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٟ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ب ٔ َص ا ِٔ َ ٟ
َح َیز فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َ ٥َِ ٟیَِ ٠ب ِش ُط فٔی ِاْل ٔ َ

یس َٗاَِ ٟت ٌَُ ٣ا َذةُ أَ ِخب َ َ ٍ ِتىٔی أ ُ ُّ٤ِ ًَ ٦ز ٕو ب ٔ ُِ ٨ت ًَ ِبسٔ اہللٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َسَ ٤َ ًُ ٍَ ٔ٤ز َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًَ َِ ٩یز ٔ َ

َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ

یلعنبدعج،ہبعش،اوبذایبؿہفیلخنببعک،انبزریب،رضحترمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
ہک سج ےن داین ںیم انہپ فہ آرخت ںیم ںیہن ےنہپ اگ ،افر مہ ےس اوبرمعم ےن وباہطس دبعاولارث ،سیدی ،اعمذہ ،اؾ رمعف تنب دبعاہلل ،
دبعاہللنبزریب،رضحترمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاںوہںےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسانس۔
رافی  :یلعنبدعج،ہبعش،اوبذایبؿہفیلخنببعک،انبزریب،رضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیاکاننہپافررمدفںےکےئلاساکاھچبانافرفہدقماروجاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 781

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩زً ،لی ب٣ ٩بارک ،یحٌی ب ٩ابی ٛثي ٍ٤ً ،زا ٪ب ٩حلا٪

ا٪
ا ٪بِ ٔ ٩ح َّٔل َ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔي ٍ ٕ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ض ٓ ََش ُِ ٠ط َٗا َََ ٓ ٢شأ َ ُِ ٟت ُط َٓ َ٘ا ََ ٢س ِ ١ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َََ ٓ ٢شأ َ ُِ ٟت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٟ
َحیز ٔ َٓ َ٘اَِ ٟت ائِتٔ ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
اٟسَ ِ ٧یا
اب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا یََِ ٠ب ُص ا ِٔ َ ٟ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِخبَ ٍَنٔی أَبُو َحٔ ِٕؽ َي ٌِىٔی ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َح َیز فٔی ُّ
ِة ٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َػ َس ََ ٚو َ٣ا ََ ٛذ َب أَبُو َحٔ ِٕؽ ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ٩
َََ ٩ِ ٣ل َخ ََل َُ َٟ ٚط فٔی ِاْل ٔ َ

ُح ْب ًَ َِ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَىٔی ً َِٔ ٤زا َُ ٪و َٗ َّؽ ا َِ ٟحس َ
ٔیث
َر َجا ٕ
ئ َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
دمحم نب اشبر ،نامثؿ نب رمع ،یلع نب شابرک ،ییحی نب ایب ریثک ،رمعاؿ نب اطحؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس
رمشی ےک قلعتم وپاھچ وت اںوہں ےن اہک ہک انب رمع ریض اہلل ہنع ےس اج رک وپوھچ ،وت ںیم ےن اج رک انب رمع ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ وت
اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس صفح ینع رمع نب اطخب ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک داین ںیم رمشیفیہ
اتنہپ ےہ سج اک آرخت ںیم وکح  ہصح ںیہن ےہ ،ںیم ےن اہک ہک کیھٹ اہک ،اوبصفح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ وھجن ںیہن
وبےل ،افر دبعاہلل نب راجء ےنایبؿ ایکہک مہ ےس رجری ےن ،اںوہں ےنییحی ےس افر ییحی ےنرمعاؿ ےس رفاتی ایک ،افر دحب  ایبؿ
یک۔
رافی  :دمحمنباشبر،نامثؿنبرمع،یلعنبشابرک،ییحینبایبریثک،رمعاؿنباطحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمشیاکریغبےنہپوہےئوھچانافراساببںیمزدیبی،رضحتاسنریضاہللہنعیبنیلص...
ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیاکریغبےنہپوہےئوھچانافراساببںیمزدیبی،رضحتاسنریضاہللہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرمفیےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 782

راوی ً :بیس اہلل ب٣ ٩وسی ،اَسائی ،١ابواسحا ،ٚحرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أ ُصِس َٔی ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
ا ٩ِ ًَ ٚا ِٟب َ َ ٍا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ًَ َِ ِ ٔ ِ ٩

وَ ٩ِ ٣ٔ ٪ص َذا ُٗ ِ٨َ ٠ا َن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
َو َس َّ ٥َ ٠ث َ ِو ُب َ ٔ
ُحیز ٕ َٓ َح ٌَ ِ٨َ ٠ا ُ ٤ُِ ٠َ٧ش ُط َوَ َ ٧ت ٌَح َُّب ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ٌِ َحبُ َ
َ ١س ٌِ ٔس بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕفٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َخي ِ ْ ٍ َٔ ٩ِ ٣ص َذا
َ٨َ ٣ازٔی ُ

دیبع اہلل نب ومیس ،ارسالیئ ،اوبااحسؼ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ریمشی ڑپکے دہہی ںیم

ےجیھبےئگ،مہولگاسوک وھچےنےگلافراسےسبجعترکےنےگل،وتیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکایکمتاسےسبجعترکےت
وہ،مہےناہکیجاہں!آپےنرفامایہکدعسنباعمذےکرفامؽتنجںیماسےسرتہبںیہ۔
رافی  :دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،اوبااحسؼ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمشیاھچبےناکایبؿ،افردیبعہےناہکہکفہےننہپیکرطحےہ...
ابب  :ابلساکایبؿ
رمشیاھچبےناکایبؿ،افردیبعہےناہکہکفہےننہپیکرطحےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 783

ٟیلی ،حرضت حذئہ رضی اہلل ً٨ہ
راوی ً :لی ،وہب ب ٩جزیز ،جزیز ،اب ٩ابی ٧حیح٣ ،حاہس ،اب ٩ابی ٰ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
یح ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِ ٩حُ َذ ِي َٔ َة َرض َٔی
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ن ِرش َب فٔی آَ ٔ ٧ی ٔة َّ
اٟذ َص ٔب َوا َِّٔ ٟٔـ ٔة َوأَ َِ٧ ٪أِک ُ ََٔ ٓ ١یضا َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا ِٔ َ ٟ
َحیز ٔ
َ
ُّ

َو ِّ
اٟس َیبا ٔد َوأَ ِِ َ ٧ ٪حَ ٔ ٠ص ًََِ ٠یطٔ

یلع،فبہنبرجری،رجری،انبایبحیجن،اجمدہ،انبایب ٰیلی،رضحتیذ ہفریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہک
مہولوگںوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنوسےناچدنیےکربنتںیمےنیپےسعنمرفامایےہافراسںیماھکےنےسعنمرفامایےہ
،افر جریفدةیجےننہپافراسرپےنھٹیبےسیھبعنمرفامایےہ۔
رافی  :یلع،فبہنبرجری،رجری،انبایبحیجن،اجمدہ،انبایب ٰیلی،رضحتیذ ہفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

قسیےننہپاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
قسیےننہپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 784

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩اتً ،١بساہلل  ،سٔیا ،٪اطٌث اب ٩ابی اٟظٌظاءٌ٣ ،اویہ ب ٩سویس ُ٣ق ،٪بزاء بً ٩ازب رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
ئ َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ ُُ ٩س َویِ ٔس بِ ٔ٩
اٟظ ٌِ َثا ٔ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٤َ ٟیاث ٔز ٔا ُِ ٟح ِ٤ز ٔ َوا َِ٘ ٟسِّ ِّی ٗا ٢ابوًبس اہلل ٗو٢
ُُِّ َ ٣ق ٕ ٩ِ ًَ ٪ا ِٟب َ َ ٍا ٔ
ًاػ ٥اٛث ٍ واػح فی ا٤ٟیث ٍة
دمحمنباقملت،دبعاہلل،ایفسؿ،اثعشانبایبااشعشلء،اعمفہینبوسدیرقمؿ،رباءنباعزبریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہ
ہکاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرسخمزافرقسیےکےننہپےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دمحمنباقملت،دبعاہلل،ایفسؿ،اثعشانبایبااشعشلء،اعمفہینبوسدیرقمؿ،رباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخرشیکفہجےسرمدفںےکےئلریمشیڑپکااننہپاجزئےہ...
ابب  :ابلساکایبؿ
اخرشیکفہجےسرمدفںےکےئلریمشیڑپکااننہپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 785

راوی ٣ :ح٤س ،وٛیٍ ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َؤٛی ٍْ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ر َّخ َؽ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٠ٟٔ ٥َ ٠زُّبَيِ ٍ ٔ َو ًَ ِب ٔس
َحیز ٟٔٔحٔ َّٕ ٜة بٔض ٔ َ٤ا
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤فٔی ِ ُٟب ٔص ا ِٔ َ ٟ
دمحم ،فعیک ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
زریبافردبعارلنمحوکاخرشوہاجےنیکفہجےسریمشیڑپکےےننہپیکااجزتدی۔
رافی  :دمحم،فعیک،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںےکےئلریمشیڑپکےےننہپاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وعروتںےکےئلریمشیڑپکےےننہپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 786

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہ ،ح٣ ،ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہً ،بسا٤ٟاٟک ب٣ ٩یَّسہ ،زیس ب ٩وہب ،حرضت ًلی
رضی اہلل ً٨ہ

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َّس َة ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َٛ ٢شانٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠حُ َّّ ٠ة ٔسي َ َ ٍا َئ
َِ ٣ی َ َ

َفأَیِ ُت ا َِ َِ ٟـ َب فٔی َو ِجضٔطٔ َٓظَ َّ٘ ِ٘ت َُضا بَي ِ َن ن َٔشأِی
ٓ ََ
َْخ ِج ُت ٓ َٔیضا َ َ

امیلسؿ نب  جب ،ہبعش ،ح ،دمحم نب اشبر ،دنغر ،ہبعش ،دبعااملکل نب رسیمہ ،زدی نب فبہ ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک
ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رسخ ریمشی ہلح ےننہپ ےک ےئل دای وت ںیم اےس (اکی دؿ) نہپ رک الکن ،ںیم ےن آپ ےک
رہچےرپہصغےکآاثراپےئوتںیمےناسوکاھپڑرکا ےنرھگیکوعروتںںیممیسقترکدای۔

رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،ح،دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،دبعااملکلنبرسیمہ،زدینبفبہ،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وعروتںےکےئلریمشیڑپکےےننہپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 787

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١جویزیہ٧ ،آًٍ ،بساہلل ٛہتے ہیں ٛہ حرضت ً٤ز رضی اہلل ً٨ہ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُج َویِزٔیَ ُة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َرأَی ُح ََّ ٠ة ٔسي َ َ ٍا َئ تُ َبا َُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو ابِ َت ٌِ َت َضا َتَِ ٠ب ُش َضا َِ ٠ٟٔو ِٓسٔ ِٔذَا أَ َت ِو َک َوا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٗا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا َیَِ ٠ب ُص َص ٔذظ ٔ ََ ٩ِ ٣لَ َخ ََل َُ َٟ ٚط َوأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
یضا
یضا َو َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ک ِلٔ َی ًُ ََ ٤ز حُ ََّ ٠ة ٔسي َ َ ٍا َئ َ ٔ
ک َت ُ٘و َُ ٔ ٓ ٢
ُحیز ٕ ََ ٛشا َصا ِٔیَّا ُظ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ ََ ٛش ِو َتَ ٔ ٨

یٌ َضا أَ ِو َتُ ِٜش َو َصا
َ٣ا َُِٗ ٠ت َٓ َ٘ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا َب ٌَ ِث ُت َِِٔ ٟی َ
ک ٟٔتَب ٔ َ

ومیس نب اامسلیع ،وجریہی ،انعف ،دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اکی رسخ ریمشی ہلح اتکب وہاداھکی وت اںوہں ےن
رعض ایک ای روسؽ اہلل اکش! آپ اےس رخدی ےتیل اتہک فدف ےک آےن ےک فتق افر ہعمج ےک دؿ آپ اس وک ےتنہپ ،آپ ےن رفامای ہک
اےس فیہ اتنہپ ےہ سج اک (آرخت ںیم) وکح  ہصح ںیہن ،افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رمشی اک اکی رسخ ہلح ےننہپ وک اجیھب وت
رضحترمعریضاہللےنرعضایکآپےنےھجمہیےننہپےکےئلاجیھبےہاحالہکنںیماسےکقلعتمفہنساکچوہں،وجآپرفامےکچ
ںیہ،وتآپےنرفامایہکںیمےنںیہمتاسےئلاجیھبےہہکاسوک چیدفاییسکوکانہپدف۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،وجریہی،انعف،دبعاہللےتہکںیہہکرضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ

وعروتںےکےئلریمشیڑپکےےننہپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 788

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أََّ٧طُ َرأَی ًَل َی أ ُ ِّ ٦ک ُ ُِ ٠ثوَِ ٠ًَ ٕ ٦ی َضا َّ
اٟش ََل ٦ب ٔ ِ٨تٔ
ُحیز ٕ ٔسي َ َ ٍا َئ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ُ ِز َز َ ٔ

اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اؾ موثلؾ تنب روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسوکرسخریمشیاچدرافڑےھوہےئداھکی۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسسکدقرابلسافررفشرپاافتکءرکےتےھت...
ابب  :ابلساکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسسکدقرابلسافررفشرپاافتکءرکےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 789

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ب ٩زیس ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بیس ب ٩ح٨ين ،ابً ٩باض رضی اہلل تٌالی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس بِ ُٔ ٩ح َ٨ي ِ ٕن ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َٗا ََٟ ٢ب ٔ ِث ُت َس َّ ٨ة َوأََ٧ا أُرٔی ُس أَ ِ ٪أَ ِسأ َ ََ ٤َ ًُ ٢ز ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟزأَ َتي ِ ٔن َّ
اَ ٠ٟتي ِ ٔن َتوَ ا َص َز َتا ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح ٌَُِ ٠ت أَ َصاب ُ ُط
ِ َد َسأ َ ُِ ٟت ُط َٓ َ٘ا ًََ ٢ائٔظَ ُة َو َحٔ َِؼ ُة ث ُ ََّٗ ٥ا َ٨َّ ُٛ ٢ا فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ ََل َن ٌُ ُّس اَ ٨ِّ ٟشا َئ َط ِیئّا
َٓ َ٨زَ َ ٢یَ ِو ّ٣ا َ٨ِ ٣ز َّٔل ٓ ََس َخ َ ١اَلِ َ َر َ
اک َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ

ا ٪بَ ِیىٔی
ََکصُ َّ٩اہللُ َرأَیِ َ٨ا َُ ٟض َّ٩ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ًَ َِ ٠ي َ٨ا َحًّ٘ا َُٔ ٩ِ ٣يِ ٍ ٔأَ ِِ ُ ٧ ٪سخٔ َُ ٠ض َّ٩فٔی َط ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣أ ُ ُ٣ورَٔ٧ا َوک َ َ
َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ ِاْل ٔ ِس ََل َُ ٦وذ َ َ
ُک تُ ِؤذٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوبَي ِ َن ا َِ ٣زأَت ٔی َ َلِک َْٓ ٦أََُِ٠وَ ِت لٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا َؤِٔ َّ ٧ک َُ ٟض َ٨ا ٔک َٗاَِ ٟت َت ُ٘و َُ ٢ص َذا لٔی َوابِ َ٨ت َ
َٓأ َ َت ِی ُت َحٔ َِؼ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا ِنِّٔی أ ُ َح ِّذ ُر ٔک أَ َِ ٪ت ٌِ ٔصی اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َو َت َ٘ َّس ُِ ٣ت َِِٔ ٟی َضا ف ٔی أَذَا ُظ َٓأ َ َت ِی ُت أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا َٓ َ٘اَِ ٟت
َّ
ُ
َّ َ
َّ َ
َف َّز َز ِت
أَ ًِ َح ُب َٔ ٨ِ ٣
ک َیا ًُ َ٤زُ َٗ ِس َز َخَِ ٠ت فٔی أ ُ٣ورَٔ٧ا َٓ ٥َِ ٠یَ ِب ََِٔ ٙل أ َِ ٪ت ِس ُخ َ ١بَي ِ َن َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأ ِز َوا ٔجطٔ َ َ
َاب ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َطض ٔ ِستُ ُط أَ َت ِي ُت ُط ب ٔ َ٤ا َیُٜو َُ ٪ؤِذَا ُٔ ِب ُت ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َوک َ َ
اَ ٪ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ ِٔذَا ُ َ
اَ ٩ِ ٣َ ٪ح ِو ََ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َطض ٔ َس أَ َتانٔی ب ٔ َ٤ا یَُٜو َُ ٩ِ ٣ٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
ا ٪ب ٔ َّ
اٖ أَ ِ ٪یَأِت ٔ َي َ٨ا ٓ ََ٤ا َط ٌَ ِز ُت ِ ٔ ََّل بٔاَلِ َ ِن َؼار ِّٔی َوص َُو
اٟظأِ٨َّ ُٛ ٔ ٦ا َ َ ٧د ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ا ِس َت َ٘ َاُ َٟ ٦ط َٓ ٥َِ ٠یَ ِب َََّ ٔ ِ ٙل َُ ٔ ٠٣
ک ُ ََّش َ
َاک كَ ََّ َٙ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َي ُ٘و ُُ َّ ٧ِٔ ٢ط َٗ ِس َح َس َث أَ ِْ ٣ز ُُِٗ ٠ت َُ ٟط َو َ٣ا ص َُو أَ َجا َئ ا َِّ َِ ٟشان ٔ ُّی َٗا َ ٢أَ ًِوَ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ذ َ
اب
رشبَ ٕة َٟطُ َو ًَل َی بَ ٔ
ن َٔشائَطُ َٓحٔئ ُِت َٓإٔذَا ا ِٟبُکَا ُئ ٔ ٩ِ ٣حُ َحزٔصٔ َّ٩ک ُ َِّ ٠ضا َؤِذَا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َػٌ َٔس فٔی َُ ِ ٣
َ
اس َتأِذ ٔ ِ ٪لٔی َٓأَذ ٔ َ ٪لٔی ٓ ََس َخُِ ٠ت َٓإٔذَا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َح ٔؼي ٍ ٕ َٗ ِس أَثَّ َز فٔی
یٕ َٓأ َت ِي ُت ُط َٓ ُُِ٘ ٠ت ِ
رشبَةٔ َو ٔػ ْ
ا ُِ ِ ٤َ ٟ
َّ
ُ
َک ُت َّأ ٟذی ُُِٗ ٠ت َ ٔ ٟحٔ َِؼ َة َوأ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة
َج ِ٨بٔطٔ َو َت ِح َت َرأِ ٔسطٔ ِٔ ٣ز َٓ َ٘ ْة ٔ ٩ِ ٣أَ َزَ ٕ ٦ح ِظ ُو َصا ْ ٔ ٟ
َق ْي ٓ ََذ َ ِ
یٕ َؤِذَا أص ُْب ُْ َ٘ ٠ٌَ ٣ة َو َ َ
یَِ ٟ ٩ی َّ ٠ة ث ُ ََّ٧ ٥زَ َ٢
ٔرش َ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٠َٓ ٥َ ٠ب ٔ َث تٔ ِش ٌّا َوً ِ ٔ
َو َّأ ٟذی َر َّز ِت ًَل َ َّی أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ٓ ََـ ٔح َ
امیلسؿ نب  جب ،امحد نب زدی ،ییحی نب دیعس ،دیبع نب نینح ،انب ابعس ریض اہلل اعت ی ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم اسؽ رھب
کت اس ااظتنر ںیم راہ ہک (ومعق اپ رک) رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس اؿ دف وعروتں ےک قلعتم وپوھچں وہنجں ےن یبن یلص اہلل ہیلع
فملس ےک اعمہلم ںیم اافتؼ رک ایل اھت رگم وخػیک فہج ےس ںیم وپھچ ہن اکس۔ اکی دؿ فہ اکی زنمؽ رپ ارتے افر اراک ےل اپس ےئگ
بج فہ فا س وہےئ وت ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ ،اںوہں ےن اتبای ہک فہ اعہشئ ریض اہلل اہنع افر ہصفح ریض اہلل اہنع ںیھت ،رھپ اہک مہ
اجتیلہےکزامہنںیموعر وتںوکھچکیھبامشرںیہنرکےتےھت،بجاالسؾآایافراہللاعت یےناؿاکذرکایکوتمہےنایخؽایکہکمہرپ
اؿےکھچکوقحؼںیہ،رگمہیہکا ےناومرںیماؿوکدلخیکااجزتںیہندےگنی۔ریمےافرریمیویبیےکدرایمؿوگتفگوہریہ
یھتوتاسےنیتخسےسوجابدای،ںیم ےناہکوتافرریتاہیدرہج(ہکاباسرطحابترکےنیگل)اسےناہکمتھجمےسوتہیےتہکوہ
افراہمترییٹیبآپیلصاہللہیلعفملسوکفیلکتدیتیےہ،ںیمہصفحےکاپسآایافراہکہکںیمےھجتاہللافرروسؽیکانرفامینےسڈراات
وہں ،افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اذتی ےک اعمہلم ںیم ےلہپ ہصفح ےک اپس ایگ ،رھپ اؾ ہملس ےک اپس ایگ افر اؿ ےس یھب یہی اہک ،وت
اںوہںےنوجابدایاےرمع!بجعتےہہکمتامہرےامتؾاومرںیمدلخدےتیےھتاہیںکتہکابروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس

افراؿیکویبویںےکاعمہلمںیمیھبدلخدےنیےگل ،ہید ہرکاںوہںےنرتددیرکدی،رضحترمعریضاہللہنعاکایبؿےہہکاکی
ااصنری بج روسؽ اہلل یلصاہللہیلع فملس ےک اپس ےس ریغ احرض راتہ افر ںیم آپ یلص اہللہیلع فملس ےک اپس وموجد وہات وت وج ھچک
ذگراتںیماس(ااصنری)ےسایبؿرکات،افربجںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاپسےسریغاحرضراتہافرفہوموجدوہاتوتفہ
ھجمےسآرکایبؿرکداتیوجھچکوہات،افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاردرگدےکولگعیطموہےکچےھت،رصػاشؾںیماسغؿ
اکابداشہابیقرہایگافرںیمہادنہشیاھتہکفہمہرپہلمحرکےاگ،ںیمےنوپاھچہکایکابتےہ،ایکاسغینآےئگ،اسےناہکہکاسےس
یھب زایدہ ڑبی ابت ےہ ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپامتؾ ویبویں وک الطؼ دے دی،انچہچن ںیم ایگ وت داھکی ہک اؿ بس ےک
رجحفں ےسرفےنیکآفازآریہےہ،افر یبن یلصاہللہیلع فملسا ےناکیابالاخہنںیم رشتفی رفامںیہ ،اسابالاخےنےک درفازے
رپاکیالغؾاھت،ںیماسےکاپسایگافراہکہکریمےےئلداہلخیکااجزتامگن(بجااجزتیلم)وتںیمادنرایگ،داھکیہکیبنیلص
اہلل ہیلعفملس اکی اٹچح  رپ ےھٹیب رپ ںیہ ،سج ےک اشنؿ آپ ےک کولہ رپ ڑپےئگ ےھت افر آپ ےک رس ےک ےچین اھکؽ اکہیکت اھت سجےک
ادنروجھکریکاھچؽرھبیوہح یھتافردنچاھکںیلیکٹلوہح یھتافررگنفا یاسیھت،ںیمےنہصفحافراؾہملسےسوجھچکاہک اھت
افراؾمیلس ےسوجھچکاہک اھتافراؾہملس ےنھچکریمیابوتں اکوجابدای فہںیم ےنآپ ےسایبؿ ایکوت روسؽاہللیلص اہللہیلعفملس
سنہدے،آپاسیتنراتفںیہرہھٹےرھپارتآےئ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،امحدنبزدی،ییحینبدیعس،دیبعنبنینح،انبابعسریضاہللاعت یہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسسکدقرابلسافررفشرپاافتکءرکےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 790

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز ،زہزی ،ہ٨س ب٨ت حارث ،حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍ ِتىٔی ص ٔ ُِ ٨س ب ٔ ُِ ٨ت ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦س ََ ٤َ ٠ة َٗاَِ ٟت
اِ ٠ٟی َٔ ١وص َُو َي ُ٘و َُ ٢لَ ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َ٣اذَا أُِ٧ز ٔ ََّ ٢
است َِی َ٘ َى أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ٔ ٩ِ ٣ا ِٔٔ ٟت ِ َ٨ةٔ َ٣اذَا أُِ٧ز ٔ َ٩ِ ٣ٔ ٢
ِ
ُّ

ا َِ ٟدزَائ ٔٔ ٩ِ ٣َ ٩یُوٗ ٔ ُى َػ َواح َٔب ا ُِ ٟح ُح َزا ٔ
اٟسَ ِ ٧یا ًَارٔ َی ٕة یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َوکَاِ َ ٧ت ص ٔ ِْ ٨س ََ ٟضا أَ ِز َر ْار
ت َ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛکَاس َٔی ٕة فٔی ُّ
فٔی ُِ ٤َّ ٛی َضا بَي ِ َن أَ َػابٌٔ َٔضا
دبع اہلل نب دمحم ،اشہؾ ،رمعم ،زرہی ،دنہ تنب احرث ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفملس (اکی ابر) راتیکدنین ےس ہی ےتہک وہےئ دیبار وہےئہک دخا ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن ،ےنتک ےنتف رات
ںیم انزؽ وہ ےئ افر ےنتک زخاےن ارتے ،وکح  ےہ وج اؿ رجحےفاویلں وک اگج دے ،داین ںیم تہب یس ےننہپ فاایلں ایسی ںیہ وج ایقتم
ےکدؿیگننوہںیگ۔زرہیےنایبؿایکہکدنہیکآصننیوںںیماویلگنںےکاپسنٹبےگلوہےئےھت۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾ،رمعم،زرہی،دنہتنباحرث،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےئنڑپکےےننہپےکفتقوکیسنداعرکیناچ ئنی ...
ابب  :ابلساکایبؿ
ےئنڑپکےےننہپےکفتقوکیسنداعرکیناچ ئنی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 791

راوی  :ابواٟوٟیس ،اسحا ٚب ٩سٌیسب٤ً ٩زوب ٩سٌیس ب ٩اٌٟاؾ ،سٌیس ب٤ً ٩زو ب ٩سٌیس ب٤ً ٩زوب ٩سٌیس بً ٩اؾ،
ا ٦خاٟس ب٨ت خاٟس

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
اؾ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسث َ ِتىٔی أ ُ َُّ ٦خإ ٔ ٟس
ا ٚبِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ

یؼ ْة َس ِو َزا ُئ َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َز ِو َُ َِٜ٧ ٪شو َصا َص ٔذظ ٔ
ب ٔ ُِ ٨ت َخإ ٔ ٟس َٗاَِ ٟت أتُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔث ٔ َی ٕ
اب ٓ َٔیضا َخَ ٔ٤
ُ
ُ
ُ
َ
یضا ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو َٗا َ ٢أَبِلٔی َوأَ ِخٔ٠قٔی
یؼ َة َٓأ ِسَٔ ٜت ا ِِ َ٘ ٟو َُٗ ٦ا َ ٢ائِتُونٔی بٔأ َِّ ٦خإ ٔ ٟس َٓأت َٔی بٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َِ ٟب َشَ ٔ ٨
ا َِ ٟدَ ٔ٤
یؼ ٔة َو ُي ٔظي ٍُ ب ٔ َی ٔسظ ِٔلٔ َ َّی َو َي ُ٘و َُ ٢یا أَُ َّ٦خإ ٔ ٟس َص َذا َس َ٨ا َو َیا أَُ َّ٦خإ ٔ ٟس َص َذا َس َ٨ا َو َّ
اٟش َ٨ا بَٔ ٔ ٠شا ٔ٪
ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َٓ َح ٌَ ََ ١ی ُِ ٨وزُ ِلٔ َی ًَ ٥َٔ ٠ا َِ ٟدَ ٔ٤

ا َِ ٟح َب ٔظ َّیةٔ ا َِ ٟح َش َُٗ ٩ا َِ ٔ ِ ٢س َح ُ
اَ ٚح َّسث َ ِتىٔی ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣أَصِلٔی أََ َّ ٧ضا َرأَ ِت ُط ًَل َی أ ُ َِّ ٦خإ ٔ ٟس
اوباولدیل ،ااحسؼ نب دیعسنب رمعفنب دیعس نب ااعلص ،دیعس نب رمعف نب دیعس نب رمعفنب دیعس نب اعص ،اؾ اخدل تنب اخدل ےس
رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل اک ی اچدرالح  یئگ وت آپ ےن رفامای اہمترا ایک ایخؽ ےہ ںیم سک وک ہی
اچدرانہپؤں؟ولگاخومشرےہآپےنرفامایہکاؾاخدلوکریمےاپسالؤ۔فہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسالح ںیئگآپ
ےنا ےناہھتےساؿوک انہپای افردفابررفامایہکہیڑپکاریتےمسجرپرپاانوہٹھپ اجےئ رھپاسےک شقنفاگنریک رطػدےنھکی ےگل
افر ا ےن اہھت ےس اس یک رطػ ااشرہ رکےن ےگل افر رفامےن ےگل ہک اے اؾ اخدل ھدا انس ،انس یشبح زابؿ ںیم رتہب زیچ وک ےتہک ںیہ۔
ااحسؼےناہکہکھجمےسریمےرھگفاولںیکاکیوعرتےنایبؿایکہکںیمےناےساؾاخدل(ےکمسج)رپداھکی۔
رافی  :اوباولدیل،ااحسؼنبدیعسنبرمعفنبدیعسنبااعلص،دیعسنبرمعفنبدیعسنبرمعفنبدیعسنباعص،اؾاخدلتنباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںےکےئلزرفعاینرگناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
رمدفںےکےئلزرفعاینرگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 792

راوی ٣ :شسزً ،بساٟوارثً ،بساٌٟزیز ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َّ
َّ
١
َف اَّ ٟز ُج ُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِ ٪یَ َتزَ ًِ َ َ
دسمد ،دبعاولارث ،دبعازعلسی ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس عنم رفامای ہک رمد زرفعاین
رگناکڑپکاےنہپ۔
رافی  :دسمد،دبعاولارث،دبعازعلسی،رضحتاسنریضاہللہنع

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

زرفعاینرگنےکڑپکفںاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
زرفعاینرگنےکڑپکفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 793

راوی  :ابونٌی ،٥سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َفا ٕ٪
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪یَِ ٠ب َص ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح ُ ٦ثَ ِو ّبا َِ ٣ؼبُوُّا ب ٔ َو ِر ٕ
ض أَ ِو بٔزَ ًِ َ َ

اوبمیعن ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس
ےناسےسعنمرفامایہکرحمؾفرسایزرفعاؿےسراگنوہاڑپکاےنہپ۔
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسخڑپکفںاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
رسخڑپکفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 794

راوی  :ابواٟوٟیس ،طٌبہ ،ابواسحا ،ٚحرضت بزاء

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اَ ٚس ٍَ ٔ٤ا ِٟب َ َ ٍا َئ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
َِ ٣زبُو ًّا َو َٗ ِس َرأَیِ ُت ُط فٔی حُ َّٕ ٠ة َح َِ ٤زا َئ َ٣ا َرأَیِ ُت َط ِیئّا أَ ِح َش َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ط
اوباولدیل ،ہبعش ،اوبااحسؼ ،رضحت رباء ےتہک ںیہہک یبن یلص اہللہیلعفملس ایمہن دق ےھت ،ںیم ےنآپ وک رسخ ہلح ےنہپ وہےئداھکی،
وکح زیچآپےسزایدنیسحےھجمرظنںیہنآح ۔
رافی  :اوباولدیل،ہبعش،اوبااحسؼ،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسخمزہ(دگے)اکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
رسخمزہ(دگے)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 795

راوی ٗ :بیؼہ ،سٔیا ،٪اطٌثٌ٣ ،اویہ ب ٩سویس بُ٣ ٩ق ،٪حرضت بزاء رضی اہلل ً٨ہ

ئ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّی
یؼ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ِط ٌَ َث ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ ُٔ ٩س َویِ ٔس بِ ُِّٔ َ ٣ُ ٩ق ٕ ٩ِ ًَ ٪ا ِٟب َ َ ٍا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َش ِب ٍٕ ً َٔیا َزة ٔ ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
یف َوا ِّت َبا َٔ ا َِ ٟح َ٨ائ ٔز ٔ َو َت ِظٔ٤یتٔ ا ٌَِ ٟاك ٔٔص َوَ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩س ِب ٍٕ ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا ِٔ َ ٟ
َحیز ٔ
َو ِّ
اٟس َیبا ٔد َوا َِ٘ ٟسِّ ِّی َو ِاْل ٔ ِس َتب ِ َ ٍ َٔ ٚوا َِ ٤َ ٟیاث ٔز ٔا ُِ ٟح ِ٤ز ٔ
ہصیبق ،ایفسؿ ،اثعش ،اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ ،رضحت رباء ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ
استابوتںاکملعدای،رمضییکایعدترکان،انجزفںےکےھچیپانلچ،ےنکنیھچفاےلاکوجابدانیافرںیمہ جری،دةیج،قسی،اربتسؼافر

رسخدگفںےسعنمرفامای۔
رافی  :ہصیبق،ایفسؿ،اثعش،اعمفہینبوسدینبرقمؿ،رضحترباءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اصػیکوہح افرریغباصػیکوہح اھکؽےکوجوتںاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
اصػیکوہح افرریغباصػیکوہح اھکؽےکوجوتںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 796

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ،طٌبہ ،ابو٣ش٤٠ہ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس أَبٔی َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أَ َن ّشا أَک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی فٔی َن ٌَِِ ٠یطٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥

امیلسؿنب جب،امحد،ہبعش،اوبہملسمےتہکںیہہکںیمےناسنریض اہللہنعےسوپاھچہکیبنیلصاہللہیلعفملسوجایتںےنہپوہےئ
امنزڑپےتھےھت،اںوہںےناہکاہں!
رافی  :امیلسؿنب جب،امحد،ہبعش،اوبہملسمےتہکںیہہکںیمےناسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اصػیکوہح افرریغباصػیکوہح اھکؽےکوجوتںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 797

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،سٌیس٘٣ب ٍیً ،بیس ب ٩جزیخ ٛہتے ہیں ٛہ ًبیس اہلل ب ٩جزیخ ےن ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی
اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس بِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أََّ٧طُ َٗا َِ ٌَ ٔ ٟ ٢بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ

ُک ََل َت َُّ ٤ص ٔ٩ِ ٣
ک َي ِؼ ََ ٌُ ٨ضا َٗا َ٣َ ٢ا ه ٔ َی یَا ابِ َُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢رأَیِت َ
ُک َت ِؼ َ ٍُ ٨أَ ِر َب ٌّا  ٥َِ ٟأَ َر أَ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحاب ٔ َ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َرأَیِت َ
َّ
ُک َتَِ ٠ب ُص اٌَ ٨ِّ ٟا َِّ ٢
اض
َفة ٔ َو َرأَیِ ُت َ
اٟشبِت ٔ َّی َة َو َرأَیِ ُت َ
اَلِ َ ِرکَا ََّٔ ٔ ِ ٪ل ا َِ َ ٟامیَ ٔ ٧یي ِ ٔن َو َرأَیِت َ
ک ِٔذَا َُ ٨ِ ٛت ب ٔ ََ ٜ٤ة أَ َص َّ ١اُ ٨َّ ٟ
ک َت ِؼبُ ُّ ب ٔ ُّ
اٟؼ ِ َ
اَ ٪ی ِو ُ ٦اٟتَّ ٍِؤیَ ٔة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٣ا اَلِ َ ِرکَا َُٓ ٪إٔنِّی  ٥َِ ٟأَ َر َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ِٔذَا َرأَ ِوا ا ِٟض ٔ ََل ََ ٢و ٥َِ ٟتُض ٔ َّ ١أََ ِ ٧ت َحًَّی ک َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َُّ ٤ص ِ ٔ ََّل ا َِ َ ٟامیَ ٔ ٧یي ِ ٔن َوأَ َّ٣ا اٌَ ٨ِّ ٟا ُِّ ٢
اٟشبِت ٔ َّی ُة َٓإٔنِّی َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یَِ ٠ب ُص اٌَ ٨ِّ ٟا َ٢

ُ
َ
َّ
َفةُ َٓإٔنِّی َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟؼ َِ
أًٟی َِ ٟی َص ٓ َٔیضا َط ٌَ ْز َویَ َت َو َّؿأ ٓ َٔیضا َٓأَ٧ا أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ َِ ٟب َش َضا َوأَ َّ٣ا ُّ
َي ِؼبُ ُّ ب ٔ َضا َٓأََ٧ا أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ ِػبُ َّ ب ٔ َضا َوأَ َّ٣ا ِاْلٔص ََِل َُٓ ٢إٔنِّی  ٥َِ ٟأَ َر َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُض ٔ َُّ ١حًَّی َت َِ ٨بٌ َٔث بٔطٔ

َراح ٔ َُ ٠ت ُط
دبعاہللنبہملسم،امکل،دیعسربقمی،دیبعنبرججیےتہک ںیہہکدیبعاہللنبرججیےندبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسوپاھچہکںیم
آپ وک اچر اےسی اکؾ رکےت داتھکی وہں ہک وج آپ ےک اسویھتں وک رکےت وہےئ ںیہن داتھکی ،اںوہں ےن وپاھچ ہک اے انب رججی فہ
ایکںیہ،انبرججیےناہکہکآپفہرنکامیینےکوسااخہنہبعکےکدفرسےرونکںوک راػےکفتقوبہسںیہندےتی،ابولںےس
اصػ یک وہح  اھکؽ یک وجایتں ےتنہپ ںیہ ،افر ڑپکے وک زرد رگن ےس رےتگن ںیہ افر بج آپ ںیم ےھت ،ولوگں ےن اچدن دھکی رک
ا جاؾ ابدنھ ایل ،نکیل بجہک آپ ےن ویؾ رتفہی ینعآوھٹںی اترخی وک ا جاؾ ابدناھ ،دبعاہلل نبرمع ےن وجاب دای ہک اراکؿ وک وبہس
دےتی وہےئ داھکی ےہ افر اعفؽ صنٹننہ ےک قلعتم ہی وجاب ےہ ہک آپ وک ںیم ےن ایسی وجایتں ےتنہپ وہےئ داھکی ےہ  ،سج ںیم ابؽ
ںیہن وہےتےھت،افرفوضرکےکاسںیم ریپرےتھکےھت،اس ےئل ںیماساکاننہپ دنسپرکاتوہں،افرزردرگنےک قلعتمہی ےہ ہک
ںیمےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکایسرگنںیمرےتگنوہےئداھکیاسےئلںیمایسرگنںیمرےنگنوکدنسپرکاتوہں،راہا جاؾابدنانھ
وتںیمےنآپیلصاہللہیلعفملسوکا جاؾابدنےتھوہےئںیہنداھکیبجکتہکوساریلچہنڑپیت۔

رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،دیعسربقمی،دیبعنبرججیےتہکںیہہکدیبعاہللنبرججیےندبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اصػیکوہح افرریغباصػیکوہح اھکؽےکوجوتںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 798

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟکً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

ک ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ٢
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ض َو َٗا ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٢یحٔ ِس َن ٌِ َ٠ي ِ ٔن ََِٓ ٠یَِ ٠ب ِص
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪یَِ ٠ب َص ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َفا ٕ ٪أَ ِو َو ِر ٕ
َح ُ ٦ثَ ِوبّا َِ ٣ؼبُوُّا بٔزَ ًِ َ َ
ُخ َّٔي ِ ٔن َو َِ ٟی ِ٘ َل ٌِ ُض َ٤ا أَ ِس َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِلَ ٌِ َٜبي ِ ٔن
دبعاہللنب وی ف ،امکل ،دبعاہللنبدانیر،انبرمعریض اہللہنعےتہک ںیہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفملس ےناس ےسعنمرفامایہک
رحمؾ زرفعاؿ ای فرس ےس راگن وہا ڑپکا ےننہپ افر رفامای ہک سج صخش ےک اپس وجایتں ہن وہں وت فہ ومزے ونخٹں ےک ےچین ےس اکن
ڈاےل۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،دبعاہللنبدانیر،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اصػیکوہح افرریغباصػیکوہح اھکؽےکوجوتںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 799

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩زی٨ار ،جابز ب ٩زیس ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٢
ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
َّ
َّ
اَّٟساؤی ََ ١و َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یَُ َٟ ٩ِ ُٜط َن ٌِ ََل َِٔ ٠َٓ ٪یَِ ٠ب ِص ُخ َّٔي ِ ٔن
َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠یُ َٟ ٩ِ ُٜط ِ ٔ َز ْار ََِٓ ٠یَِ ٠ب ِص َّ َ
دمحم نب وی ف ،ایفسؿ ،رمعف نب دانیر ،اجرب نب زدی ،رضحت انب ابعس ریض اہلل  امہن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکسجےکاپسازارہنوہفہاپاجئہمےنہپافرسجےکاپسوجایتںہنوہںفہومزےےنہپ۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اجربنبزدی،رضحتانبابعسریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےلہپداینہوجیتےنہپ...
ابب  :ابلساکایبؿ
ےلہپداینہوجیتےنہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 800

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢طٌبہ ،اطٌث ب ٩س٠ی ،٥س٠یَّ٣ ،٥سو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی
َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَ ِط ٌَ ُث بِ ُُ ٩سَِ ٠ی َٕ ٥سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی یُ َح ِّس ُث ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ٔح ُّب اٟت َّ َی ُّ ٩َ ٤فٔی ك ُ ُضورٔظ ٔ َو َت َز ُّجٔ٠طٔ َو َت َٔ٠ٌُّ ٨طٔ
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
اجحجنباہنمؽ،ہبعش ،اثعش نبمیلس،میلس،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہک ںیہہکآرضحنت یلص اہللہیلعفملسفوض،
یھگنکرکےنافروجیتےننہپںیمداںیئرطػےسرشفعرکےنوکدنسپرفامےتےھت۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،ہبعش،اثعشنبمیلس،میلس،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع

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

ےلہپابںیئاپؤںےسوجیتااترے...
ابب  :ابلساکایبؿ
ےلہپابںیئاپؤںےسوجیتااترے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 801

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا اَ ِ ٧ت ٌَ َ ١أَ َح ُس َُ ٠ِ َٓ ٥ِ ٛي ِب َسأِ بٔا َِ ٟیٔ٤ي ٔن َؤِذَا َ٧زَ ََ َٓ َِ ٠ي ِب َسأِ ب ٔ ِّ
آِص َُ٤ا
اٟظ َ٤ا َٔ ٔ ٟ ٢ی ٩ِ ُٜا ُِ ٟی ِ٤ى َی أَ َّو َُ ٟض َ٤ا تُ ُِ ٌَ ٨
َ ١و ٔ َ

تُ ِ٨زَ َُ

دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکبج
متںیمےسوکح صخشوجیتےنہپوتےلہپداںیئاپؤںںیمےنہپافربجااترےوتےلہپابںیئاپؤںےسااترےاتہکداایںاپؤںےننہپںیم
افؽوہافرااترےنںیمآرخوہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیوجیتنہپرکہنےلچ...
ابب  :ابلساکایبؿ
اکیوجیتنہپرکہنےلچ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 802

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ََل یَ ِ٤شٔی أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی َن ٌِ َٕ ١واح َٔسة ُٕ ٔ ٟی ِحٔٔض ٔ َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا أَ ِو ٟٔيُ ُِ ٠ِ ٌٔ ٨ض َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا
دبعاہللنبہملسم،امکلاوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفملسےنرفامایہکمتںیم
ےسوکح صخشاکیوجیتنہپرکہنےلچایوتدفونںااترےلایدفونںنہپےل۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکلاوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجیتںیمدفومستںےکوہےناکایبؿضعبولوگںےناکیہمستوکیھباجزئرقاردایےہ۔...
ابب  :ابلساکایبؿ
وجیتںیمدفومستںےکوہےناکایبؿضعبولوگںےناکیہمستوکیھباجزئرقاردایےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 803

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة َح َّسث َ َ٨ا أَْ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ن ٌِ َ ١أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ََ ٟضا ٗ ٔ َب َاَل ٔ٪
اجحجنباہنمؽ،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسیکوجویتںںیمدفےمستےھت۔

رافی  :اجحجنباہنمؽ،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وجیتںیمدفومستںےکوہےناکایبؿضعبولوگںےناکیہمستوکیھباجزئرقاردایےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 804

ًیسی ب ٩كہ٤ا٪
راوی ٣ :ح٤س ً ،بساہلل ٰ ،

ِ َد ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ب ٔ َ٠َ ٌِ ٨ي ِ ٔن َُ ٟض َ٤ا ٗ ٔ َب َاَل َٔ٘ َٓ ٪ا َ٢
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤
اَٗ ٪ا ََ َ ٢
 ١أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی َص ٔذظ ٔ َن ٌِ ُ
دمحم،دبعاہللٰ،یسیعنبامہطؿےتہکہکاسنریضاہللہنع نبامکلریمےاپسدفوجایتںالےئاؿںیمےسرہاکیںیمدفےمستےھت۔
اثتبانبینےناہکہکہییبنیلصاہللہیلعفملسےکنیلعنشابرکںیہ۔
رافی  :دمحم،دبعاہللٰ،یسیعنبامہطؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسخرچ یہبقاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
رسخرچ یہبقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 805

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رعرعہ ً٤زب ٩ابی زائسہً ،و ٪ب ٩ابی جحیٔہ

رع َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
رع َ َ
و٪
اض َیب ِ َتس ُٔر َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔی ُٗ َّب ٕة َح َِ ٤زا َئ ٔ ٩ِ ٣أَ َزَ ٕ ٦و َرأَیِ ُت ب ٔ ََل َّل أَ َخ َذ َو ُؿو َئ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واُ ٨َّ ٟ
اب ٔ٨ِ ٣طُ َط ِیئّا َت ََّ ٤شحَ بٔطٔ َو َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ي ُٔؼ ِب ٔ٨ِ ٣طُ َط ِیئّا أَ َخ َذ ٔ ٩ِ ٣بَ ََ ١ٔ ٠ی ٔس َػاح ٔبٔطٔ
ا َِ ٟو ُؿو َئ ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َػ َ

دمحمنبرعرعہرمعنبایبزادئہ،وعؿنبایبہفیحجا ےنفادلےسفہےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہااسفتق
آپ رسخرچ یہبق ںیمےھت ،افر ںیمےنالبؽریضاہللہنع وکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفملسےکفوضاکاپینایل افر دفرسےولگ
یھباپینےنیلںیمتقبسرکےنیکوکششرکرےہےھتسجوکاسںیمےسھچکلماجاتوتاسوکا ےنہنمرپلماتیل،افرسجوکہناتلموتج
ا ےناسیھتےکاہھتیکرتیےساتیل۔
رافی  :دمحمنبرعرعہرمعنبایبزادئہ،وعؿنبایبہفیحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
رسخرچ یہبقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 806

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ ،حٟ ،یث ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک
رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َو َٗا ََّ ٢
اب َٗا َ٢
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢أَ ِر َس َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠لٔ َی اَلِ َ ِن َؼارٔ َو َج َُ ٌَ ٤ض ِ ٥فٔی ُٗ َّب ٕة ٔ ٩ِ ٣أَ َزٕ ٦
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع،ح،ثیل،ویسن،انباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےتہک

ںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنااصنروکالباجیھبافراکیہبقےکےچینبسوکعمجایک۔
رافی  :اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ،ح ،ثیل ،ویسن ،انب اہشب ،رضحت اسن نب امکل ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبرایفریغہرپےنھٹیباکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وبرایفریغہرپےنھٹیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 807

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی بُکٌ٣ ،ت٤زً ،بیس اہلل  ،سٌیسب ٩ابی سٌیس ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ًائظہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
اَ ٪ی ِح َتحٔزُ َح ٔؼي ّ ٍا ب ٔ َّ
اِ ٠ٟی ُٔ َٓ ١ی َؼل ِّی ًََِ ٠یطٔ َو َی ِب ُش ُلطُ بٔاَ ٨َّ ٟضارٔ
ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
و ٪بٔ َؼ ََلتٔطٔ َحًَّی َٛثُ ٍُوا َٓأَٗ َِب ََ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا أَ ُّی َضا
وِ ٪لٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َُّ َٓ ٥َ ٠ی َؼ َُّ ٠
اض َی ُثوب ُ َ
ٓ ََی ِحُ ٔ ٠ص ًََِ ٠یطٔ َٓ َح ٌَ َ ١اُ ٨َّ ٟ
وَٓ ٪إ ٔ َّ ٪اہللَ َلَ َی ََ ١ُّ ٤حًَّی َت َ٠ُّ ٤وا َوِ ٔ َّ ٪أَ َح َّب اَلِ َ ًِ َ٤ا ِٔ ٢لٔ َی اہللٔ َ٣ا َز َاَ ٦وِ ٔ ِ١َّ َٗ ٪
اض ُخ ُذوا ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ًِ َ٤ا ٔ٣َ ٢ا تُ ٔلی ُ٘ َ
اُ ٨َّ ٟ
دمحمنب ایبرکب ،رمتع،دیبعاہلل،دیعسنبایبدیعس،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئیتہکںیہہکروسؽاہللراتوکوبرےیئاکرجحہ
انب ےتیل افر امنز ڑپےتھ ،افر دؿ وک اےس الیھپدےتی افر اس رپ ےتھٹیب ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس عمج وہےن ےگل افر آپ ےک
اسھت امنز ڑپ ےنھ ےگل ،اہیں کت ہک بج اؿ یک دعتاد ڑبھ یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس وتمہج وہےئ ،افر رفامای اے ولوگ! فہ اامعؽ
اایتخررکفنجیکںیہمتاطتقوہاسےئلہکاہللںیہنا اتاتبجکتہکمتہنا اتؤ،افراہللےکزندکیبسےسرتہبلمعفہےہوج
ہشیمہایکاجےئارگہچمکوہ۔

رافی  :دمحمنبایبرکب ،رمتع،دیبعاہلل،دیعسنبایبدیعس،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےنیکاوگنویھٹںاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وسےنیکاوگنویھٹںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 808

راوی  :آز ،٦طٌبہ ،اطٌث ب ٩س٠یٌ٣ ،٥اویہ ب ٩سویس بُ٣ ٩ق ،٪حرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا أَ ِط ٌَ ُث بِ ُُ ٩سَِ ٠ی َٕٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ٌَُ ٣او ٔ َی َة بِ َُ ٩س َویِ ٔس بِ ُِّٔ َ ٣ُ ٩ق َٕٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َ ٍا َئ بِ َ٩
اٟذصَ ٔب أَ ِو َٗا ََ ٢ح ِٔ َ٘ ٠ة َّ
ًَاز ٕٔب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض٤ا َي ُ٘و َُ َ ٧ ٢ضاَ٧ا أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠س ِب ٍٕ َ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩خا َت َّٔ ٥
اٟذ َص ٔب
َ
ُّ

َحیز ٔ َو ِاْل ٔ ِس َتب ِ َ ٍ َٔ ٚو ِّ
ئ َوا َِ٘ ٟسِّ ِّی َوآَ ٔ ٧ی ٔة ا َِّٔ ٟٔـ ٔة َوأَ ََ ٣زَ٧ا بٔ َش ِب ٍٕ بٌٔ َٔیا َزة ٔ ا ِ٤َ ٟزٔی ٔف َوا ِّت َبا َٔ
اٟس َیبا ٔد َوا ِٔ٤ٟیثَ ٍَة ٔ ا َِ ٟح َِ ٤زا ٔ
َو ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٟ
اٟش ََلَ ٔ ٦وِ ٔ َجابَةٔ َّ
ا َِ ٟح َ٨ائ ٔز ٔ َو َت ِظٔ٤یتٔ ا ٌَِ ٟاك ٔٔص َو َر ِّز َّ
ْص ا ِ٤َ ٟوِ ُ٠ؤ ٦
اٟساعٔی َؤِبِ َزارٔ ا ِٔ ِ٘ ٤ُ ٟش َٔ ٥و َن ِ ٔ
آدؾ ،ہبعش ،اثعش نب میلس ،اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ ،رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ولوگں وک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےناؿاستزیچفںےسعنمرفامایےہ،وسےنیکاوگنیھٹ ،جری،اربتسؼ،دةیج،رسخدگے،قسیافراچدنیےک
ربنتےس،افرںیمہاست(یہ)ابوتںاکمکحدایےہ،رمضییکایعدترکان،انجزےےکےھچیپانلچ،ےنکنیھچفاےلاکوجابدانی،السؾاک
وجابدانی،دوعتاکوبقؽرکان،مسقوکوپرارکانافرولظمؾیکوددرکان۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،اثعشنبمیلس،اعمفہینبوسدینبرقمؿ،رضحترباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وسےنیکاوگنویھٹںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 809

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہٗ ،تازہ ،نرض ب ٩ا٧ص ،بظي ٍ ب٧ ٩ہیک ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ب ٔظي ٍ ٔبِ َٔ٧ ٩ض ٔ ٕ
یک ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هی ًَ َِ ٩خا َت َّٔ ٥
اٟذ َص ٔب َو َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َسٍَ ٔ٤
رض َسَ ٍَ ٔ٤ب ٔظي ّ ٍا ِٔ ٣ث َ٠طُ
اَ ِ ٨َّ ٟ
دمحم نب اشبر ،دنغر ،ہبعش ،اتقدہ ،رضن نب اسن ،ریشب نب کیہن ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
وسےنیکاوگنیھٹ(ےننہپ)ےس عنمرفامایافررمعف ےنایبؿ ایکہکےھجمہبعشےنربخدی،فہاتقدہ ےسرفاتیرکےتںیہ ،اںوہںےنرضن
ےسانسافررضنےنریشبےسایسرطحانس
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،اتقدہ،رضننباسن،ریشبنبکیہن،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وسےنیکاوگنویھٹںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 810

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ً ،بیس اہلل ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َفمَی بٔطٔ َو َّات َد َذ َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ورٔ ٕ ٚأَ ِو ٓ َّٔـ ٕة
َو َس ََّّ ٥َ ٠ات َد َذ َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َو َج ٌَ ََٓ ١ؼَّ ُط ٔ٤َّ ٣ا َیلٔی َُ َّٔ ٛط ٓ ََّات َد َذ ُظ اُ ٨َّ ٟ
اض َ َ
دسمد ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،انبرمع ریض اہللہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن وسےنیک اکی اوگنیھٹ ینہپ افر اس اک
ہنیگناینپیلیھتہیکرط ػراھک،ولوگںےنیھبایسرطح(یکاوگنیھٹ) یننہرشفعرکدی،وتآپےناسوککنیھپدایافراچدنییک
اوگنیھٹونباح ۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچدنییکاوگنیھٹےننہپاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
اچدنییکاوگنیھٹےننہپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 811

راوی  :یوسٕ ب٣ ٩وسی ،ابواسا٣ہً ،بیس اہلل ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

وسی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
اض
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠ات َد َذ َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ أَ ِو ٓ َّٔـ ٕة َو َج ٌَ ََٓ ١ؼَّ ُط ٔ٤َّ ٣ا یَلٔی َُ َّٔ ٛط َو َن َ٘ َع ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اہللٔ ٓ ََّات َد َذ اُ ٨َّ ٟ
اض َخ َوات َٔی ٥ا َِّٔ ٟٔـ ٔة َٗا َ٢
ِٔ ٣ث َُ ٠ط َٓ َ٤َّ ٠ا َرآص ُِِ َٗ ٥س َّات َد ُذو َصا َرمَی بٔطٔ َو َٗا َََ ٢ل أَ َِ ٟب ُش ُط أَبَ ّسا ث ُ ََّّ ٥ات َد َذ َخا َت ّ٤ا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َٓ َّات َد َذ اُ ٨َّ ٟ
ٔیص
ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ََٓ٠ب ٔ َص ا َِ ٟدا َت ََ ٥ب ٌِ َس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبُو بَ ُِکٕ ث ُ َّ٤َ ًُ ٥زُ ث ُ َِّ ًُ ٥ث َ٤ا َُ ٪حًَّی َو َٗ ٍَ ِٔ ًُ ٩ِ ٣ث ََ ٤
ا ٪فٔی بٔئِز ٔأَر َ

وی ف نب ومیس ،اوبااسہم ،دیبعاہلل  ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وسےن یک ای
اچدنی یک اوگنیھٹ ونباح  افر اس اکہنیگن یلیھتہ ںیم راھک ،اس ںیم دمحم روسؽ اہللدننکہ اھت ،ولوگں ےن یھب ایسرطح یک اوگنیھٹ ونباح ،
بج آپ ےن ولوگں وک داھکی وت آپ ےن اس وک کنیھپ دای ،افر رفامای ہک ںیم اس وک ںیہن ونہپں اگ ،رھپ اچدنی یک اوگنیھٹ ونباح  ،وت

ولوگں ےن یھب اچدنی یک اوگنایھٹں اننہپ رشفع رکدںی ،انب رمع اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب ایس اوگنیھٹ وک رضحت
اوبرکبےن،رھپرضحترمعےن،رھپرضحتنامثؿےنانہپ،اہیںکتہکرضحتنامثؿےسارسیےکونکںیںیمرگیئگ۔
رافی  :وی فنبومیس،اوبااسہم،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اچدنییکاوگنیھٹےننہپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 812

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟکً ،بساہلل ب ٩زی٨ارً ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ک َ َ
اض َخ َوات ٔ َیُ ٤ض ِ٥
اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یَِ ٠ب ُص َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َٓ ََ ٨ب َذ ُظ َٓ َ٘ا َََ ٢ل أَ َِ ٟب ُش ُط أَبَ ّسا َٓ ََ ٨ب َذ اُ ٨َّ ٟ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،دبعاہلل نب دانیر ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وسےن یک اوگنیھٹ
ےتنہپےھت،رھپاسوککنیھپدای،افررفامایہکںیماسوکیھبکںیہنونہپںاگوتولوگںےنیھباینپاوگنایھٹںکنیھپدںی۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اچدنییکاوگنیھٹےننہپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 813

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یث ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أََّ٧طُ َرأَی فٔی
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اض ِاػ َل ٌَُ ٨وا ا َِ ٟد َوات َٔیَ ٩ِ ٣ٔ ٥ورٔ َٕ ٚوَٟب ٔ ُشو َصا
َی ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ورٔ ٕ ٚیَ ِو ّ٣ا َواح ّٔسا ث ُ َّ ٪َّ ٔ ِ ٥اَ ٨َّ ٟ

اض َخ َوات َٔیُ ٤ض َِ ٥تا َب ٌَ ُط ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َوزٔ َیا ْز َو ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ٩
َِط َح اُ ٨َّ ٟ
َِط َح َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت َُ ٤ط ٓ َ َ
ٓ ََ
اٟزُّصِز ٔ ِّی
ییحی نب ریکب ،ثیل ،ویسن ،انب اہشب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اںوہں ےن اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےکاہھتںیماچدنییکاوگنیھٹدیھکی،رھپولوگںےنیھباچدنییکاوگنایھٹںونباںیئافرںینہپ،وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےناینپاوگنیھٹکنیھپدی ،اربامیہنبدعسفزایدافر بیعشےنزرہیےساسےکاتمعرفاتییک ،افرانباسمرفےنزرہیےس
ایسظفلےکاسھترفاتیایکےہ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،ویسن،انباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوگنیھٹےکہنیگناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
اوگنیھٹےکہنیگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 814

راوی ً :بسا ،٪یزیس ب ٩زریٍ ،ح٤یس

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا حُ َِ ٤ی ْس َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أَْ َ ٧ص َص َِّ ١ات َد َذ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َٗا َ٢
ِط َّ
اض َٗ ِس َػ َِّ ٠وا
اِ ٠ٟی ٔ ١ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َِ ٠َ ًَ ١ي َ٨ا ب ٔ َو ِجضٔطٔ َٓ َٜأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ ِلٔ َی َوب ٔ ٔ
ِ َِ ٟی َّ ٠ة َػ ََل َة ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ئ ِلٔ َی َط ِ ٔ
یؽ َخا َتٔ٤طٔ َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اَ ٨َّ ٟ
أَ َّ َ

َوَ٧ا ُ٣وا َؤَِ ٥َِ ٟ ٥ِ َُّٜ٧تزَاُٟوا فٔی َػ ََلة ٕ َ٣ا اَ ِ ٧توَ ِزتُ ُ٤وصَا
دبعاؿ ،سیدی نب زرعی ،دیمح ایبؿ رکےت ںیہ ہک اسن ےس وپاھچ ایگ ایکیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوگنیھٹ ینہپ یھت ،اںوہں ےن اہک ہک
اکی ابر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اشعء یک امنز ںیم دری رکدی ،بج رات وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ ،ںیم وگای
آپ یک اوگنیھٹ یک کمچ دھکی راہ وہں ،رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ولگ امنز ڑپھ ےکچ افر وس ےئگ افر مت ولگ بج کت
ااظتنرںیموہامنزیہیکاحتلںیموہ۔
رافی  :دبعاؿ،سیدینبزرعی،دیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اوگنیھٹےکہنیگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 815

راوی  :اسحاٌ٣ ،ٚت٤ز ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا٪
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُح َِ ٤ی ّسا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
وب َح َّسثَىٔی حُ َِ ٤ی ْس َس ٍَ ٔ٤أَ َن ّشا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َخا َت ُُ ٤ط َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َوک َ َ
اَُّ ٓ ٪ؼ ُط ُٔ ٨ِ ٣ط َو َٗا ََ ٢ی ِحٌَی بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ااحسؼ  ،رمتع ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلعفملس یک اوگنیھٹ اچدنی یک یھت افر اس اکہنیگن یھب اھت افر
ییحینباویبےنایبؿایکافراںوہںےناسنریضاہللہنعےسانس،افررضحتاسنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےت
ںیہ۔
رافی  :ااحسؼ ،رمتع،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولےہیکاوگنیھٹاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
ولےہیکاوگنیھٹاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 816

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہً ،بساٌٟزیز ب ٩ابی حاز٦

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤س ِض َّل َي ُ٘و َُ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی

یضا ِ ٔ ِ٥َِ ٟ ٪
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ٔجئ ُِت أَ َص ُب َن ِٔ ٔسی َٓ َ٘ا َِ ٣ت كَو ٔ ّیَل َٓ َ٨وَ َز َو َػ َّو َب َٓ َ٤َّ ٠ا كَا ََ٘ ٣ُ ٢ا َُ ٣ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١ز ِّو ِجَ ٔ ٨
َک ب ٔ َضا َحا َج ْة َٗا ََ ٨ِ ٔ ً ٢س َک َط ِی ْئ ُت ِؼ ٔسٗ َُضا َٗا َََ ٢ل َٗا َ ٢اُ ِ ٧و ِز ٓ ََذ َص َب ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ ِ ٔ َِ ٪و َج ِس ُت َط ِیئّا َٗا َ ٢اذِصَ ِب
یََ ٟ ٩ِ ُٜ

َٓا َِ ٟتِ ٔ٤ص َوَِ ٟو َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس ٓ ََذ َص َب ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٗا َََ ٢ل َواہللٔ َو ََل َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس َو ًََِ ٠یطٔ ِ ٔ َز ْار َ٣ا ًََِ ٠یطٔ رٔ َزائْ َٓ َ٘ا َ٢
ک ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ْئ َوِ ٔ َِٟ ٪ب ٔ ِش َتطُ َ ٥َِ ٟی٩ِ ُٜ
أ ُ ِػ ٔسٗ َُضا ِ ٔ َزارٔی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ِ ٥َ ٠ز ُار َک ِ ٔ َِٟ ٪ب ٔ َش ِتطُ َ ٥َِ ٟیَِ ٠ًَ ٩ِ ُٜی َ
ک ٔ٩ِ ٣
َفآ ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠و ِّّ ٟیا َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َٓ ُسعٔ َی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ََ ٌَ ٣
ًََِ ٠ی َضا ٔ٨ِ ٣طُ َط ِی ْئ َٓت َ ََّ ٨هی اَّ ٟز ُج ُ
َ َٓ ١حََ ٠ص َ َ
ُقآ ٔ٪
ُقآ َٔٗ ٪ا َُ ٢س َور ُة ََ ٛذا َو ََ ٛذا ُ ٔ ٟش َو ٕر ًَ َّس َز َصا َٗا َِ َٗ ٢س َُ ِٜ٠َّ ٣ت ََ ٜضا ب ٔ َ٤ا ََ ٌَ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ا ِِ ُ ٟ
دبع اہلل نب ہملسم ،دبعازعلسی نب ایب احزؾ ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن لہس وک ےتہک وہےئ انس ہک اکی وعرت یبن
یلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہح افررعضایکہکںیماسےئلاحرضوہح وہںہکآپا ےنآپوکآپیکدختمںیم
ہبہ رکدفں ،فہ دریکت ڑھکی ریہ ،آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن داھکی افر رساکھجایل ،بج فہ دری کت رہھٹی ریہ وت اکی صخش ےن
رعضایکہکارگآپوکرضفرتہنوہ،وتاسےسریمااکنحرکدےئجی،آپ ےنرفامایریتےاپسرہمںیمدےنییکوکح  زیچےہ؟اس
ےناہکںیہن،آپےنرفامایاجرکدھکی،فہایگافرآرکاہکہکدخباںیمےنوکح زیچںیہناپح ،آپےنرفامایاجالتشرک،ارگہچولےہیک
اوگنیھٹیھوہافرفہاکیازارےنہپوہےئاھتسجرپوکح اچدرںیہنیھت،اسےناہکںیماانپہہتدنبیہدےدفںاگ،یبنیلصاہللہیلع
فملسےنرفامایازارارگفہےلےلیگوتریتےمسجرپھچکںیہنرےہاگ(،اگننرہاجےئاگ)افرارگوتےنہپراہ(اےسہندی)وتاسوکھچک

ںیہنےلماگ،انچہچن فہآد ی اکیاسڈیئ ہوہرکھٹیبایگ،اس وکیبنیلصاہللہیلعفملسےن ولےتٹوہےئداھکیوتاےس البےئ اجےناک مکح
دای(فہ آای) وتآپ ےن وپاھچ ےھجت ھچکرقآؿ اید ےہ؟اس ےن اہکاہں ،الفں الفں وسرںیت اید ںیہ ،افر فہ وسرںیت ونگادںی ،آپ ےن
رفامایوجےھجترقآؿایدےہاسوعضںیمےنےھجتاساکامکلانبدای۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسینبایباحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوگنیھٹرپشقنرکےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
اوگنیھٹرپشقنرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 817

راوی ً :بس اَلًلی ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
وَ ٔ ٛ ٪تا ّبا ِ ٔ ََّل ًََِ ٠یطٔ َخا َت ََّْ ٓ ٥ات َد َذ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َرا َز أَ ِ ٪یَِٜت َُب ِلٔ َی َرص ِٕم أَ ِو أَُ٧ا ٕ
ض ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ًَا ٔج َٔٔ٘ٓ ٥ی َُ َٟ ١ط ُِٔ َّ ٧ض ََِ ٥ل َي ِ٘ َبَ ُ٠
یؽ ا َِ ٟدا َت ٔ ٥فٔی ِ ٔ ِػ َب ٍٔ أ ٨َّ ٟي ِّی
یؽ أَ ِو ب ٔ َب ٔؼ ٔ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َن ِ٘ ُظطُ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َٜأنَِّی ب ٔ َوب ٔ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو فٔی َِّٔ ٛطٔ

دبعاالیلع،سیدینب زرعی،دیعس،اتقدہ،رضحتاسننب امکلریضاہللےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنویمجعںیکاکیامجتع
ےکاپسھچکھکلرکوجھبااناچاہوتولوگںےنرعضایکہکفہولگوتوکح رحتریوبقؽںیہنرکےتبجکتہکاسرپوکح رہمیگلوہح  ہن
وہ ،وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی اچدنی یک اوگنیھٹ ونباح  ،سج رپ دمحم روسؽ اہللدننکہ اھت ،ںیم وگای اس اوگنیھٹ یک کمچ روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسیکا یلگاییلیھتہںیمدھکیراہوہں۔

رافی  :دبعاالیلع،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اوگنیھٹرپشقنرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 818

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سَلً ،٦بساہلل ب٤٧ ٩ي ًٍ ،بیس اہلل ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََل ٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِ ٍ ٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََّ ٢ات َد َذ

ا٪
اَ ٪ب ٌِ ُس فٔی َی ٔس ًُ ََ ٤ز ث ُ َّ ٥ک َ َ
اَ ٪ب ٌِ ُس فٔی َی ٔس أَبٔی بَ ُِکٕ ث ُ َّ ٥ک َ َ
ا ٪فٔی َی ٔسظ ٔث ُ َّ ٥ک َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ورٔ َٕ ٚوک َ َ
َب ٌِ ُس فٔی یَسٔ ًُ ِثَّ َ ٤
ٔیص َن ِ٘ ُظ ُط َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اَ ٪حًی َو َٗ ٍَ َب ٌِ ُس فٔی بٔئِز ٔأَر َ
َ
دمحم نب السؾ ،دبعاہلل نب ریمن ،دیبعاہلل  ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اچدنی یک اوگنیھٹ
ونباح  وج آپ ےک اہھت ںیم ریہ ،رھپ آپ ےک دعب رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک اہھت ںیم ریہ ،رھپ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک
اہھتںیمریہافراؿےکدعبرضحتنامثؿریضاہللہنعےکاہھتںیمریہ،اہیںکتہک ریبارسیںیمرگیئگ،اسرپدمحمروسؽاہلل
دننکہاھت۔
رافی  :دمحمنبالسؾ،دبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلگنھچںیماوگنیھٹےننہپاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ

یلگنھچںیماوگنیھٹےننہپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 819

راوی  :ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوارثً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢ػ َ ٍَ ٨أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ْصظ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َٗا ََّ٧ِٔ ٢ا َّات َد ِذَ٧ا َخا َت ّ٤ا َو َن َ٘ ِظ َ٨ا ٓ ٔیطٔ َن ِ٘ ّظا ٓ َََل َی ُِ٘ ٨ظَ َِ ٠ًَ َّ٩یطٔ أَ َح ْس َٗا ََٓ ٢إٔنِّی ََل َ َری بَزٔي َ٘طُ فٔی خٔ ِٔ َ ٨
اوبرمعم،دبعاولارث،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسنریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناکیوگنیھٹونباح افر
رفامایہکمہےناسرپشقندننکہرکفاایےہ،دفرساوکح صخشاوگنیھٹرپشقندننکہہنرکفاےئ،رافیاکایبؿےہہکںیماسیککمچ
آپیکیلگنھچںیمدھکیراہوہں۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکزیچرپرہماگلےنایالہ اتبفریغہےکاپسطخےنھکلےکےئلاوگنیھٹونباےناک...
ابب  :ابلساکایبؿ
یسکزیچرپرہماگلےنایالہ اتبفریغہےکاپسطخےنھکلےکےئلاوگنیھٹونباےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 820

راوی  :آز ٦اب ٩ابی ایاض ،طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ض َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أَ َرا َز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا آ َز ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ِٔیَا ٕ
ک ِ ٔذَا  ٥َِ ٟیَِ ٣َ ٩ِ ُٜدتُو ّ٣ا ٓ ََّات َد َذ َخا َت ّ٤ا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َو َن ِ٘ ُظ ُط َُ ٣ح َّْ ٤س
ُقُُا َ ٔ ٛتابَ َ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪یِٜت َُب ِلٔ َی ُّ
اٟزؤٗ ٔ ٦ی َُ َٟ ١ط ُِٔ َّ ٧ض َِ ٩َِ ٟ ٥ي ِ َ

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا أَُ ِ ٧وزُ ِلٔ َی بَ َیا ٔؿطٔ فٔی َی ٔسظ ٔ
آدؾانبایباایس،ہبعش،اتقدہ،اسننبامکلریضاہللہنعےتہکںیہہکبجیبنیلصاہللہیلعفملسےنرصیقرفؾےکاپسطخانجیھباچاہ
وتآپ ےسیسکےن رعضایکہکآپاکطخڑپاھںیہن اجےئ اگبجکتہکاسرپرہمہنوہ،انچہچنآپیلصاہللہیلعفملس ےناچدنی
َ
﵀َّدننکہاھت،وگایاسیککمچںیمآپےکاہھتںیمآجیھبدھکیراہوہں۔
وُسؽا ِ
حُم َر ُ
یکاوگنیھٹونباح سج ہ ُ َ ّ ٌ
رافی  :آدؾانبایباایس،ہبعش،اتقدہ،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجاوگنیھٹاکہنیگنیلیھتہیکرطػرکے...
ابب  :ابلساکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجاوگنیھٹاکہنیگنیلیھتہیکرطػرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 821

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١جویزیہ٧ ،آًٍ ،بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُج َویِز ٔ َی ُة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ َح َّسثَطُ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اػ َل ََ ٍَ ٨خا َت ّ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

َفِ ٔ َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟب َ َ ٍ َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یطٔ
َاػ َل َ ٍَ ٨اُ ٨َّ ٟ
َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َو َج ٌَ ََٓ ١ؼَّ ُط فٔی بَ ِل ِّٔٔ َٛ ٩طٔ ِٔذَا َٟب ٔ َش ُط ٓ ِ
اض َخ َوات َٔی ٩ِ ٣ٔ ٥ذَصَبٕ َ َ

اض َٗا َُ ٢ج َویِزٔیَ ُة َو ََل أَ ِح ٔشبُ ُط ِ ٔ ََّل َٗا َ ٢فٔی َی ٔسظ ٔا ُِ ٟی ِ٤ى َی
َٓ َ٘ا َِ ٢نِّٔی ُُ ٨ِ ٛت ِاػ َل َُ ٌِ ٨ت ُط َوِنِّٔی ََل أَ َِ ٟب ُش ُط َٓ ََ ٨ب َذ ُظ َٓ ََ ٨ب َذ اُ ٨َّ ٟ

ومیسنباامسلیع،وجریہی،انعف،دبعاہللریضاہللہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنوسےنیکاوگنیھٹونباح افربجےتنہپوت
اس اکہنیگن یلیھتہ یک رطػ رکےت،ولوگں ےن یھب وسےن یک اوگنایھٹں ونباںیئ رھپ آپ ربنم رپ ڑچےھ افر دخا یک دمح فانثء ایبؿ یک افر
رفامای ہک ںیم ےن ہی اوگنیھٹ ونباح  یھت ،نکیل اب ںیم اس وک ںیہن ونہپں اگ،انچہچن ہی رفام رکآپ ےن اوگنیھٹ کنیھپ دی ،ولوگں ےن
یھباینپاینپاوگنایھٹںکنیھپدںی،وجریہییتہکںیہہکاشدیہییھبایبؿایکہکفہداںیئاہھتںیمیھت۔

رافی  :ومیسنباامسلیع،وجریہی،انعف،دبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامؿہکوکح صخشاینپاوگنیھٹرپشقنہندننکہرکفاےئ...
ابب  :ابلساکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامؿہکوکح صخشاینپاوگنیھٹرپشقنہندننکہرکفاےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 822

راوی ٣ :شسز ،ح٤ازً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠ات َد َذ َخا َت ّ٤ا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َو َن َ٘ َع ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اہللٔ َو َٗا َِ ٢نِّٔی َّات َد ِذ ُت َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ورٔ َٕ ٚو َن َ٘ ِظ ُت ٓ ٔیطٔ
َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اہللٔ ٓ َََل یَ ُِ٘ ٨ظَ  َّ٩أَ َح ْس ًَل َی َن ِ٘ ٔظطٔ
دسمد،امحد،دبعازعلسینببیہص،اسننبامکلریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناچدنییکاوگنیھٹونباح افراس
ںیم دمحم روسؽ اہللدننکہ رکاای افر رفامایہک ںیم ےن اچدنی یک اوگنیھٹ ونباح  ےہ افر اس ںیم دمحم روسؽاہللدننکہ رکاای ےہ ،وکح  صخش
اینپاوگنیھٹرپ(ہیشقن)دننکہہنرکاےئ۔
رافی  :دسمد،امحد،دبعازعلسینببیہص،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکاوگنیھٹرپنیترطسفںںیمشقندننکرکاایاجےئ...

ابب  :ابلساکایبؿ
ایکاوگنیھٹرپنیترطسفںںیمشقندننکرکاایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 823

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل انؼاریً ،بساہلل انؼاری ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ٕ
اس ُت ِدَ ٔ ٠
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩ث ُ َ٤ا ََ ٣ة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أَبَا بَ ُِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َ٤َّ ٟا ِ
ِط َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ َو َزا َزنٔی أَ ِح َُ ٤س َح َّسثَ َ٨ا
ََ ٛت َب َٟطُ َوک َ َ
ِط َواہللٔ َس ِ ْ
ِط َو َر ُسو َُ ٢س ِ ْ
اَ ٪ن ِ٘ ُع ا َِ ٟدا َت ٔ ٥ثَ ََلثَ َة أَ ِس ُِطٕ َُ ٣ح َّْ ٤س َس ِ ْ
اَ ٪خا َت ُ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی یَ ٔسظ ٔ َوفٔی یَسٔ أَبٔی بَ ُِکٕ َب ٌِ َس ُظ
اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩ث ُ َ٤ا ََ ٣ة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
َ
ِ َد ا َِ ٟدا َت ََ َٓ ٥ح ٌَ ََ ١ي ٌِ َب ُث بٔطٔ ٓ ََش َ٘ َم َٗا َ٢
َوفٔی َی ٔس ًُ ََ ٤ز َب ٌِ َس أَبٔی بَ ُِکٕ َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
اِ ًُ ٪ث َ٤ا َُ ٪جََ ٠ص ًَل َی بٔئِز ٔأَر َ
ٔیص َٗا ََٓ ٢أ ِ َ

ا٨َ َٓ ٪زَ َح ا ِٟبٔئ َِز ََٓ ٥َِ ٠یحٔ ِس ُظ
َٓا ِخ َت َ٨َ ِٔ ٠ا ث َ ََلثَ َة أَیَّاِ ًُ ٍَ ٣َ ٕ ٦ث ََ ٤

دمحمنبدبعاہللااصنری،دبعاہللااصنری،رضحتاسنریضاہللہنعےتہکںیہہکرضحتاوبرکبریضاہللہنعبجہفیلخوہےئوتےھجم
طخ اھکل افر رہم اک شقن نیت رطسفں ںیم اھت ،اکی رطس ںیم دمحم دفرسی ںیم روسؽ رسیتی ںیم اہلل اکظفل اھت ،افر ادمح ےن ھجم ےس اس
ااضےفےکاسھتایبؿایکہکھجمےسااصنریےناںوہںےناوبامثہمےس،اںوہںےناسنریضاہللہنعےسرفاتیایکہکیبنیلص
اہلل ہیلع فملس یک اوگنیھٹ آپ ےک اہھت ںیم ریہ ،رھپ آپ ےک دعب رضحت اوبرکب ےک اہھت ںیم افر اؿ ےک دعب رضحت رمع ریض اہلل
ہنعےکاہھتںیمافررھپبجرضحتنامثؿاکزامہنآایوتآپارسیےکونکںیرپےھٹیبوہےئےھت،اوگنیھٹا ےناہھتےساکنؽرکاس
ےسلیھکرےہےھتہکفہرگیئگ،نیتدؿکتمہرضحتنامثؿےکاسھتوکششرکےترےہ،اسونکںیاکامتؾاپینولکنادایایگنکیل
فہاوگنیھٹہنیلم۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللااصنری،دبعاہللااصنری،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںےکاوگنیھٹےننہپاکایبؿافررضحتاعہشئریضاہللہنعےکاپسوسےنیکاوگنن...

ابب  :ابلساکایبؿ
وعروتںےکاوگنیھٹےننہپاکایبؿافررضحتاعہشئریضاہللہنعےکاپسوسےنیکاوگنایھٹںںیھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 824

راوی  :ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،حش ٩ب٣ ٩ش ،٥٠كاُض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ض َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َطض ٔ ِس ُت
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اػ ٕ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَا ُو ٕ
ٔیس َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی َٗ ِب َ ١ا ِٟد ُِل َب ٔة َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ َو َزا َز ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٓأتََی اَ ٨ِّ ٟشا َئ
ا َِ ٌٟ

َٓ َح ٌَ ٩َِ ٠یُ ِٔ٘٠ي َن ا َِ َٔ ٟت َذ َوا َِ ٟد َوات َٔی ٥فٔی ثَ ِو ٔب ب ٔ ََل ٕ٢

اوباعمص ،انب رججی ،نسح نب ملسم ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل  امہن ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت امنز
دیع ںیم وموجد اھت آپ ےن ہبطخ ےس ےلہپ امنز ڑپیھ افر انبفبہ ےن وباہطس انب رججی اانت زایدہایبؿ ایک ےہ ہک آپ وعروتں ےک
اپسرشتفیالےئوتوعرںیتالبؽریضاہللہنعےکڑپکےںیماوگنایھٹںافرےلھچڈاےنلںیگل۔
رافی  :اوباعمص،انبرججی،نسحنبملسم،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںےکاہرےننہپافرڑکےےننہپاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وعروتںےکاہرےننہپافرڑکےےننہپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 825

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رعرعہ ،طٌبہً ،سی ب ٩ثابت ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٢
رع َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
رع َ َ
َ ١وَلَ َب ٌِ ُس ث ُ َّ ٥أَتَی اَ ٨ِّ ٟشا َئ َٓأ َ ََ ٣زصُ َّ٩بٔاٟؼَّ َس َٗ ٔة
ِ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َٔ ً ٦ی ٕس ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن  ٥َِ ٟي َُؼِ َٗ ِّ١ب ُ
ََ

ْخ ٔػ َضا َو ٔس َداب ٔ َضا
َٓ َح ٌََِ ٠ت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َت َؼ َّس ُ ٚب ٔ ُ ِ

دمحمنبرعرعہ،ہبعش،دعینباثتب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہلل امہنےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسدیعےکدؿ
ابرہےلکن افردفرتعکامنز ڑپیھہناس ےسےلہپ وکح  امنز ڑپیھافرہن یہاسےکدعب،رھپ وعروتںےکاپسرشتفیالےئ افراؿ وک
دصہقاکمکحدای،وتوعرںیتاینپابایلںافرڑکےدصہقرکےنںیگل۔
رافی  :دمحمنبرعرعہ،ہبعش،دعینباثتب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہراعرتیےنیلاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
اہراعرتیےنیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 826

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بسہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت صَ َِ َٜ ٠ت
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َّ
َّ
رض ِت اٟؼَّ ََلةُ َو َِ ٟی ُشوا ًَل َی ُو ُؿو ٕئ َوَ ٥َِ ٟیحٔ ُسوا
ٗ ٔ ََل َز ْة َٔلَ ِس َ٤ا َئ ٓ ََب ٌَ َث أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی كََ٠ب ٔ َضا رٔ َج ّاَل َٓ َح َ َ
َّ ٣
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَِ٧زَ َ ٢اہللُ آیَ َة اٟت َّ َی َُّ ٥ٔ ٤زا َز ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِ ٍ ٕ ًَ ِ٩
ائ ٓ ََؼ َِّ ٠وا َوص ًَُِ ٥ل َی َُيِ ٍ ٔ ُو ُؿو ٕ
َکوا ذََ ٔ ٟ
ئ ٓ ََذ َ ُ
اس َت ٌَ َار ِت ٔ ٩ِ ٣أَ ِس َ٤ا َئ
صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ِ

ااحسؼنباربامیہ،دبعہ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئدص ہقریضاہللاہنعیتہکںیہہکاامسءاکاہروجھجمےسمگوہایگاھتاسیک

التشںیمیبنیلصاہللہیلعفملسےنولوگںوکاجیھب،اےنتںیمامنزاکفتقآایگفہولگابفوضںیہنےھت،اپینںیہنالموتاؿولوگںےن
ریغب فوض ےک امنز ادا رک ی ،یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک ایگ وت ممیت یک آتی انزؽ وہح  ،انب ریمن ےن اشہؾ ےس اںوہں ےن ا ےن
فادلےس،اںوہںےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعےساانتزایدہرفاتیایکہکاعہشئےناامسءےسفہاہرامگنرکایلاھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعہ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئدص ہقریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابویلںےکےننہپاکایبؿ،انبابعسریضاہللہنعاکایبؿےہہکیبنیلصاہللہیلعف...
ابب  :ابلساکایبؿ
ابویلں ےک ےننہپاک ایبؿ ،انبابعس ریض اہلل ہنعاک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وعروتںوکدصہق اکمکح دای،وتںیم ےن داھکی ہک فہ وعرںیت ا ےناکونں افرےلگیک
رطػاہھتڑباھریہںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 827

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢طٌبہً ،سی ،سٌیس ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَس ٌّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ ّ
ٔیسا ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی یَ ِو َ ٦ا ٌِٟٔیسٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن  ٥َِ ٟي َُؼِ َٗ ِّ١بََ ٠ضا َو ََل َب ٌِ َسصَا ث ُ َّ ٥أَتَی اَ ٨ِّ ٟشا َئ َو َُ ٌَ ٣ط ب ٔ ََل َْٓ ٢أ َ ََ ٣زصَُّ٩
بٔاٟؼَّ َس َٗ ٔة َٓ َح ٌََِ ٠ت ا ِِ ٤َ ٟزأَ ُة تُِ٠قٔی ُ َِقك َ َضا
اجحج نب اہنمؽ ،ہبعش ،دعی ،دیعس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دیع ےک دؿ دف رتعک امنز
ڑپیھ،ہنوتاسےسےلہپامنزڑپیھافرہنیہاسےکدعب،رھپوعروتںےکاپسالبؽےکاسھترشتفیالےئ،آپےناؿوعروتںوک
دصہقاکمکحدایوتوعرںیتاینپابایلںےنکنیھپںیگل۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،ہبعش،دعی،دیعس،رضحتانبابعسریضاہلل

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

وچبںاکاخسب(اکیمسقاکاہر)ےننہپاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وچبںاکاخسب(اکیمسقاکاہر)ےننہپاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 828

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ٥ح٨ولی ،یحٌی ب ٩آز ،٦ورٗاء ب٤ً ٩زً ،بیس اہلل ب ٩یزیس٧ ،آٍ ب ٩جبي ٍ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
ً٨ہ

َح َّسثَٔ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
یس ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا َو ِر َٗا ُئ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َیز ٔ َ
بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ُسو ٕ ٩ِ ٣ٔ ٚأَ ِس َوا ٔ ٚا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة

ْصٓ ُِت َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ َُ ٩ل َ ٍُ ٜث َ ََلثّا ا ِز َُ ا َِ ٟح َش َ ٩بِ ًََ ٩ل ٔ ٕٓی َٓ َ٘ َا ٦ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َی ِ٤شٔی َوفٔی ًُُٔ٘٨طٔ ِّ
اب َٓ َ٘ا َ٢
اٟش َد ُ
ْص َٖ َٓا ِن َ َ
َٓا ِن َ َ
أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔسظ ٔ صَ ََ ٜذا َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟح َش ُ ٩ب ٔ َی ٔسظ ٔ صَ ََ ٜذا َٓا َِ ٟتزَ َُ ٣ط َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أ ُح ُّٔب ُط َٓأَح ٔ َّب ُط َوأَح َّٔب َ٩ِ ٣
ُّ
ا ٪أَ َح ْس أَ َح َّب ِلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َب ٌِ َس َ٣ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٗا َ٢
یُ ٔح ُّب ُط َو َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة ٓ ََ٤ا ک َ َ

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ،ییحی نب آدؾ ،فراقء نب رمع ،دیبعاہلل نب سیدی ،انعف نب ریبج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم
ودہنی ےک اکی ابزار ںیم روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس ےک اسھت اھتہک آپفا س وہےئ ،وت ںیم یھب آپ ےک اسھتفا س وہا ،آپ
ےن نیت ابر رفامای ہک فہ وھچاٹ ہچب اہکں ےہ ،نسح نب یلع وک البؤ ،نسح نب یلع ڑھکے وہےئ ،افر آےئ ،اؿ یک رگدؿ ںیم اخسب اھت،
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اہھت الیھپےت وہےئ رفامای آؤ ٹپل اجؤ  ،نسح ےن یھب ایس رطح اہک افر ٹپل ےئگ ،رھپ آپ ےن
رفامایاےاہلل!ںیماسےستبحمرکاتوہں،وتیھباسےستبحمرکافراےسیھبوبحمبرھکوجاسےستبحمرکے،رضحتاوبرکب
ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی رفامای ےہ ریمے زندکی نسح نب یلع ےس زایدہ وکح  صخش
وبحمبںیہن۔

رافی  :اقحسنباربامیہیلظنح،ییحینبآدؾ،فراقءنبرمع،دیبعاہللنبسیدی،انعفنبریبج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںاکوعروتںیکیسوصرتافروعروتںاکرمدفںیکیسوصرتاایتخررکےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
رمدفںاکوعروتںیکیسوصرتافروعروتںاکرمدفںیکیسوصرتاایتخررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 829

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہٗ ،تازہًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٩َ ٌََ ٟ ٢
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِٔ ِ ً ٩
ئ َوا َِ ٤ُ ٟتظَ ب َِّضا ٔ
ئ بٔاِّ ٟز َجا َٔ ٢تا َب ٌَطُ ًَ ِْ ٤زو
ت ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟتظَ بِّضٔي َن ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َجا ٔ ٢بٔاَ ٨ِّ ٟشا ٔ

أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة

دمحم نب اشبر ،دنغر ،ہبعش ،اتقدہ ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ رمدفں رپ
تنعل رفامح  ےہ وج وعروتں یک یس وصرت اایتخر رکےت ںیہ افر اؿ وعروتں رپ(یھب) تنعل یک وج رمدفں یک یس وصرت اایتخر رکیت
ںیہ،رمعہوباہطسہبعشاسیکاتمتعبںیمرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،اتقدہ،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںیکوصرتاایتخررکےنفاےلوکرھگےساکنؽدےنیاکایبؿ...

ابب  :ابلساکایبؿ
وعروتںیکوصرتاایتخررکےنفاےلوکرھگےساکنؽدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 830

راوی ٌ٣ :اذ بٓ ٩ـاٟہ ،ہظا ،٦یحٌی ًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَی ًَ ِٔ ِ ً ٩
َ
ا َِ ٤ُ ٟد َّ٨ثٔي َن ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َجا َٔ ٢وا ِ٤ُ ٟت َ َ ٍ ِّج ََل ٔ
ِ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ت ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َو َٗا َ ٢أَ ِ ٔ
ِ ُجوص ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ب ُ ُیوتَٔٗ ٥ِ ُٜا ََٓ ٢أ ِ َ

ِ َد ًُ َ٤زُ ُٓ ََلّ٧ا
َو َس َََّ ُٓ ٥َ ٠لّ٧ا َوأَ ِ َ

اعمذنباضفہل،اشہؾ،ییحی،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےن( ثنرمدفںافررمدفںیک
وصرتاایتخررکےنفا یوعروتںرپتنعلرفامح ےہ ،افررفامایہکاؿوکا ےنرھگفںےساکنؽدف،انبابعسریضاہللہنعاکایبؿےہ
ہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنالفںوکافررضحترمعےنالفںوکاکنؽدای۔
رافی  :اعمذنباضفہل،اشہؾ،ییحی،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وعروتںیکوصرتاایتخررکےنفاےلوکرھگےساکنؽدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 831

راوی ٣ :اٟک ب ٩اس٤اًی ،١زہي ٍ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ،ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہ٤ا

رع َو َة أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٪زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط أَ َّ ٪أَُّ٦
َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
رع َو َة أَ َِّ ُ ٪
ک بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْ ٍ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

اَ ٨ِ ٔ ً ٪س َصا َوفٔی ا ِٟب َ ِیتٔ َُ ٣د َّ٨ثْ َٓ َ٘ا َِ ٌَ ٔ ٟ ٢بسٔ اہللٔ أَخٔی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة یَا ًَ ِب َس اہللٔ
َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َ ٍ ِت َضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ِ ٔ َِ َٓ ٪تحَ اہللُ َلَّ ُ ٥ِ ُٜسا َّ
 ١بٔأ َ ِربَ ٍٕ َوتُ ِسب ٔزُ ب ٔ َث َ٤ا َٕ٘ َٓ ٪ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟلائ َٕٔ َٓإٔنِّی أَ ُز َُّ ٟ
ک ًَل َی ب ٔ ِ٨تٔ ُ َِی ََل ََٓ ٪إَٔ َّ ٧ضا ُت ِ٘ب ٔ ُ
ئ ًََِ ٠یَّ٩ُٜ
َو َس َََّ ٥َ ٠ل یَ ِس ُخَ َّ٩َ٠ص ُؤ ََل ٔ
امکل نب اامسلیع ،زریہ ،اشہؾ نب رعفہ ،زبنی تنب ایب ہملس ،اؾ ہملس ریض اہلل  امہن یتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک اپس
ےھتافراسےکرھگںیماکی( ثن (ڑجیہا)اھٹیبوہااھت،اسےناؾہملسےکاھبح دبعاہللےساہکاےدبعاہلل!ارگلکاہللےنںیہمت
اطفئ ںیم حتفدی وت ںیم ںیہمت الیغؿ یک اکی ڑلیک اتبؤں اگ ،سج ےک آےگ ےس اچر ولسن افر ےھچیپ ےس آےگ آھٹ ولسن ولعمؾ
ٹ
ُ
ب َف ُ ْي ُرِب
وہےتںیہ،یبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہیولگ(( ثن) اہمترےاپسہنآےناپںیئ ،دبعاہلل(اخبری)ےناہک"ت ْق ِنٹ ُل ِنٹَٔ ْر َ ٍ

ِ ٹ َب ٍؿ " ےس رماد اس ےک ٹیپ یک اچر ولسںیٹ ںیہ،انچہچن فہ اؿ (ولسوٹں ےک) اسھت آیت ںیہ ،افر " ُ ْي ُرِب ِ ٹ َب ٍؿ " ےس رماد اؿ اچر
ولسوٹں ےک انکرے ںیہ ،اس ےئل ہک فہ دفونں کولہففں وک ریھگے وہےئ ںیہ ،اہیں کت ہک لم اجیت ںیہ ،افر ٹبؿ اہک ،ٹبہین ںیہن
اہک،افرارطاػاکفادحےہوجذمرکےہ،اسےئلامثہینارطاػںیہناہک۔
رافی  :امکلنباامسلیع،زریہ،اشہؾنبرعفہ،زبنیتنبایبہملس،اؾہملسریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومںیھچنرتکفاےناکایبؿ،افررضحترمعریضاہللہنعاینپومںیھچناسدقررتکفاےتت...
ابب  :ابلساکایبؿ
ومںیھچنرتکفاےناکایبؿ،افررضحترمعریضاہللہنعاینپومںیھچناسدقررتکفاےتےھت ہکاھکؽداھکح دےنییتگلیھت،افرداڑیھافرومھچنےکدرایمؿےکابولولں
وکرتکفاےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 832

راوی ٣ :کی ب ٩ابزاہی ،٥ح٨و٠ہ٧ ،آٍ

َح َّسثَ َ٨ا ا ِ٤َ ٟک ُِّّی بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ح ِ٨وَ ََ ٠ة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ح َٗا َ ٢أَ ِػ َحاب ُ َ٨ا ًَ ِ ٩ا ِ٤َ ٟک ِّ ِّی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢ا ِِِٔ ٟٔطة ٔ َٗ ُّؽ َّ
اٟظار ٔٔب
َ
یکم نب اربامیہ ،ہلظنح ،انعف ےتہک ںیہ ہک امہرے اسویھتں ےن یکم ےس ،اںوہں ےن انب رمع ریض اہلل ہنع ےس فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس
ےسرفاتیرکےتںیہ،آپےنرفامایہکوموھچنںاکرتکفاانرطفیلمعےہ۔
رافی  :یکمنباربامیہ،ہلظنح،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ومںیھچن رتکفاےناکایبؿ،افررضحترمعریضاہللہنعاینپومںیھچناسدقررتکفاےتےھتہکاھکؽداھکح دےنییتگلیھت،افرداڑیھافرومھچنےکدرایمؿےکابولولں
وکرتکفاےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 833

راوی ً :لی ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ِٔطةُ َخ ِْ ٤ص أَ ِو َخ ِْ ٤ص
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة رٔ َوایَ ّة ا َِ ِ ٟٔ
ٕ ا ِْلٔبِ ٔم َو َت ِ٘ٔ٠ی ُ ٥اَلِ َهِ َٔارٔ َو َٗ ُّؽ َّ
اٟظار ٔٔب
ِٔطة ٔا ِٟد ٔ َتا َُ ٪و ٔاَل ِستٔ ِح َسازُ َوِ َ ٧ت ُ
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ِ ٟٔ
یلع ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اپچن زیچںی رطفی ںیہ ،ہنتخ رکان ،زری انػ ابولں
اکومڈنان،ولغبںےکابؽااھکڑان،اننخرتاانشافروموھچنںاکرتکفاان۔
رافی  :یلع،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اننخوٹکاےناکایبؿ...

ابب  :ابلساکایبؿ
اننخوٹکاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 834

راوی  :اح٤س ب ٩ابی رجاء ،اسحا ٚب ٩س٠امی ،٪ح٨و٠ہ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩زرضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س ابِ ُ ٩أَبٔی َر َجا ٕئ َح َّسث َ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َح ِ٨وَ ََ ٠ة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢ا ِِِٔ ٟٔطة ٔ َح ُِٙ ٠ا ٌَِ ٟاَ٧ةٔ َو َت ِ٘ٔ٠ی ُ ٥اَلِ َهِ َٔارٔ َو َٗ ُّؽ َّ
اٟظار ٔٔب
َ
ادمحنبایبراجء ،ااحسؼنب امیلسؿ،ہلظنح،انعف،انبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےن رفامایےہہکزری
انػابولںاکومڈنان،اننخوٹکاانافروموھچنںاکرتکفاانرطفیزیچںیںیہ۔
رافی  :ادمحنبایبراجء،ااحسؼنبامیلسؿ،ہلظنح،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اننخوٹکاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 835

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب ،سٌیسب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا ِِِٔ ٟٔطةُ َخ ِ٤ص ا ِٟد ٔ َتا َُ ٪و ٔاَل ِستٔ ِح َسازُ َو َٗ ُّؽ َّ
اٟظارٔ ٔب َو َت ِ٘ٔ٠ی ُ ٥اَلِ َهِ َٔارٔ
ْ
َ
ٕ ِاْلبَا ٔن
َوِ َ ٧ت ُ

ادمح نب ویسن ،اربامیہ نب دعس ،انب اہشب ،دیعسنب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن اپک یلص اہلل
ہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہکاپچنزیچںیرطفیںیہ،ہنتخرکان،زریانػابولںاکاصػرکان،وموھچنںاکرتکفاان،اننخوٹکاانافرلغب
ےکابولںوکااھکڑان۔
رافی  :ادمحنبویسن،اربامیہنبدعس،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
اننخوٹکاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 836

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ہا ،٢یزیس ب ٩زریٍ٤ً ،ز ب٣ ٩ح٤س ب ٩زیس٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسث َ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
رشٔٛي َن َو َِّفوا اَ ٠ِّ ٟهی َوأَ ِح ُٔوا َّ
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ِٔذَا َح َّخ أَ ِو ا ًِ َت ََ ٤ز َٗ َب َف ًَل َی ِ ٔ ٟح َيتٔطٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خأُ ٔ ٟوا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اٟظ َوار َٔب َوک َ َ
ُ
ٓ ََ٤ا ٓ ََـ َ ١أَ َخ َذ ُظ
دمحمنباہنمؽ،سیدینبزرعی،رمعنبدمحمنبزدی،انعف،انبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہک یبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکرشمنیک
یکاخمتفلرکف،داڑیھڑباھؤ،ومںیھچنرتکفاؤ،افررضحتانبرمعریضاہللہنعبجرمعہرکےتوتاینپداڑیھیھٹمےسڑکپےتافر
ینتجزایدہوہیتاسوکاکندےتی۔
رافی  :دمحمنباہنمؽ،سیدینبزرعی،رمعنبدمحمنبزدی،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داڑیھڑباھےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
داڑیھڑباھےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 837

راوی ٣ :ح٤سً ،بسہً ،بیس اہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب َسةُ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ِ ٧ضُٜوا َّ
اٟظ َوار َٔب َوأَ ًِ ُٔوا اَ ٠ِّ ٟهی
دمحم ،دبعہ ،دیبعاہلل نب رمع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اینپ ومںیھچن
رتکفاؤافرداڑایھںڑباھؤ۔
رافی  :دمحم،دبعہ،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑباھےپےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ...
ابب  :ابلساکایبؿ
ڑباھےپےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 838

راوی ٌ٣ :لی ب ٩اسس ،وہیب ،ایوب٣ ،ح٤س ب ٩سي ٍی٩

یَٗ ٩ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أَ َن ّشا أَ َخ َـ َب أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٥َِ ٟ ٢ی ِبَّ ِّ ُ٠
اٟظ ِی َب ِ ٔ ََّل َّٗ ٔ ٠یَل
معلینبادس،فبیہ،اویب ،دمحمنبریسنیےتہکںیہہکںیمےناسنریضاہللہنعےسوپاھچہکایکیبنیلصاہللہیلعفملسےناضخب
اگلایےہ؟اںوہںےنوجابدایہکآپےکابؽتہبمکدیفسوہےئ۔
رافی  :معلینبادس،فبیہ،اویب،دمحمنبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ڑباھےپےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 839

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ب ٩زیس ،ثابت

اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أَْ َ ٧ص ًَ ِ ٩خ َٔـ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ٔب َِ ٟو ٔطئ ُِت أَ ِ ٪أًَُ َّس َط ََ ٤لاتٔطٔ فٔی ِ ٔ ٟح َيتٔطٔ
ُِٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟی ِب٣َ ِّ ُ٠ا َی ِدـ ُ
امیلسؿنب جب،امحد نبزدی،اثتب ےتہکںیہہکرضحت اسنریضاہللہنع ےسیبنیلص اہللہیلعفملس ےکاضخبےک قلعتموپاھچ
ایگ وت وجاب دای ہک آپ ےک ابؽ اےنت دیفس ںیہن وہےئ ےھت ہک اضخب اگلےت ،ارگ آپ یک داڑیھ ےک دیفس ابولں وک ںیم اننگ اچاتہ وت
نگاتیل۔
رافی  :امیلسؿنب جب،امحدنبزدی،اثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ

ڑباھےپےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 840

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١سَلً ،٦ث٤ا ٪بً ٩بساہلل ب٣ ٩وہب

َ
ِ َج ِت
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َس ََّل ِْ ًُ ٩ِ ًَ ٦ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٓأ ِ َ
ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا َط ٌَ ّزا َٔ ٩ِ ٣ط ٌَز ٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣َ ٥َ ٠د ُـوبّا َو َٗا َ٨َ َٟ ٢ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا نُ َؼيِ ٍُ بِ ُ ٩أَبٔی اَلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َِ ٣وصَبٕ أَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َر ِت ُط َط ٌَ َز أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح ََ ٤ز

ومیس نب اامسلیع  ،السؾ ،نامثؿ نب دبعاہلل نب ومبہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اؾ ہملس ےک اپس ایگ وت فہ
ریمےاپسروسؽاہللیلص اہللہیلعفملس ےکومےئشابرکاکنؽرکالںیئوجاضخب ےئکوہےئےھت۔افراامؾاخبریاکایبؿےہہک
ھجم ےس اوبمیعن ےن وباہطس ریصن نب ایب االثعش انب ومبہ ےس رفاتی ایک ہک اؾ ہملس ےن انب ومبہ وک یبن یلص اہلل ہیلع ےک ابؽ
داھکےئوجرسخےھت۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،السؾ،نامثؿنبدبعاہللنبومبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ڑباھےپےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 841

راوی ٣ :اٟک ب ٩اس٤اًی ،١اَسائیً ،١ث٤ا ٪بً ٩بساہلل ب٣ ٩وہب

ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ َٗا َ ٢أَ ِر َس َ٠ىٔی أَصِلٔی ِلٔ َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو ٔد
َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َسائ ٔی ُ
ِ ًُ ٩ِ ًَ ١ث ََ ٤
ک بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِ َ

َّ
َّ
 ١ثَ ََل َث أَ َػاب ٔ ٍَ ُٔٗ ٩ِ ٣ؼَّ ٕة ٓ ٔیطٔ َط ٌَ ْز َٔ ٩ِ ٣ط ٌَز ٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َسائ ٔی ُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بٔ َ٘ َس ٕح ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕئ َو َٗ َب َف ِ ٔ ِ َ
َّ
اب ِاْل ٔ ِن َش َ َ
َفأَیِ ُت َط ٌَ َزا ٕ
ت ُح ِّ ٤زا
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
أِ ٪ذَا أَ َػ َ
اًَ ٪ي ِْن أ ِو َط ِی ْئ َب ٌَ َث َِِٔ ٟی َضا ِٔ ٣د َـ َبطُ َٓاكُ ٌَِ ٠ت فٔی ا ُِ ٟح ُِ ٠ح َٔ َ ١
امکلنباامسلیع،ارسالیئ،نامثؿنبدبعاہللنبومبہےتہکںیہہکےھجمریمےرھگفاولںےناؾہملسریضاہللاہنعےکاپساکی
ایپہلدےرکاجیھب،ارسالیئےناسےسنیتولچاپینایل،سجںیمیبنیلصاہللہیلعفملسےکومےئشابرکےھت،بجیسکوکرظنگل
اجیتایوکح فیلکتوہیتوہفہاؾہملسےکاپسربنتجیھبداتی،نامثؿاکایبؿےہہکںیمےناسںیماھجکنرکداھکیوتےھجمدنچرسخابؽ
رظنآےئ۔
رافی  :امکلنباامسلیع،ارسالیئ،نامثؿنبدبعاہللنبومبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضخبرکےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
اضخبرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 842

راوی  :ح٤یسی ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوس٤٠ہ وس٠امی ٪ب ٩يشار ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َو ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
وَ َٓ ٪دأُ ٔ ٟوص ُِ٥
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠ا َِ ٟی ُضو َز َواَ ٨َّ ٟؼ َاری ََل َي ِؼبُ ُِ َ
دیمحی ،ایفسؿ ،زرہی ،اوبہملسفامیلسؿ نب اسیر ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک یبن یلص اہللہیلع فملس ےن رفامای ہک وہید
فاصنریاضخبںیہنرکےت،اسےئلمتاؿےکالخػرکف۔
ٰج

رافی  :دیمحی،ایفسؿ،زرہی،اوبہملسفامیلسؿنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگرھگنایےلابولںاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وھگرھگنایےلابولںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 843

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ب ٩ا٧ص ،ربیٌہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

یٌ َة بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اُ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩رب ٔ َ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص ب ٔ َّ
اٟلؤی ٔ ١ا َِ ٟبائ َٔٔ ٩و ََل بٔا ِٔ َ٘ ٟؼي ٍ ٔ َوَِ ٟی َص بٔاَلِ َبِ َی ٔف اَلِ َ َِ ٣ض ٔٙ
َسُ ٌَ ٔ٤ط َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
َّ
َ
َوَِ ٟی َص ب ٔ ِاْل َزَ ٔ ٦و َِ ٟی َص بٔا َِ ٟح ٌِ ٔس ا َِ َ٘ ٟل ٔم َو ََل ب ٔ َّ
رش ٔسٔ ٨ي َن
اٟش ِب ٔم َب ٌَ َث ُط اہللُ ًَل َی َرأِ ٔ
ض أَ ِربٌَٔي َن َس َّ ٨ة َٓأ َٗ َا ٦ب ٔ ََ ٜ٤ة ًَ ِ َ
وَ ٪ط ٌَ َز ّة بَ ِی َـا َئ
ٔرش َ
رش ٔسٔ٨ي َن َو َت َو َّٓا ُظ اہللُ ًَل َی َرأِ ٔ
ض ٔس ِّتي َن َس َّ ٨ة َوَِ ٟی َص فٔی َرأِ ٔسطٔ َوِ ٔ ٟح َيتٔطٔ ً ِ ُ
َوبٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ًَ ِ َ

اامسلیع،امکلنباسن،ر ہعینبدبعارلنمح،اسننبامکلریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسہنوتابلکلوچےن
یکرطحدیفسےھتافرہندنگؾوگںےھت،ہنوتآپےکابؽوھگرھگنایےلےھتافرہنابلکلدیسےھ،اہللاعت یےنآپوکاچسیلاسؽ
یکرمعںیموبنتاطعرفامح  ،ںیمدساسؽافرودہنیںیمدساسؽرےہ،افراسھٹاسؽیکرمعںیماہللاعت یےنآپوکفافتدے
دی،اسفتقآپےکرسشابرکںیمافرداڑیھںیمسیبابؽیھبدیفسںیہنوہےئےھت۔
رافی  :اامسلیع،امکلنباسن،ر ہعینبدبعارلنمح،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وھگرھگنایےلابولںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 844

راوی ٣ :اٟک ب ٩اس٤اًی ،١اَسائی ،١ابواسحا ،ٚبزاء

 ٩ِ ًَ ١أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
اَ ٚسُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َ ٍا َئ َي ُ٘و ُ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت أَ َح ّسا أَ ِح َش َ ٩فٔی ُح َّٕ ٠ة َح َِ ٤زا َئ
َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َسائ ٔی ُ
ک بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِ َ

َقی ّبا ٜٔٔ ٨ِ ٣َ ٩ِ ٣ب َ ِیطٔ َٗا َ ٢أَبُو ِ ٔ ِس َح َ
اٚ
ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ب ٌِ ُف أَ ِػ َحابٔی ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ِ ٔ َُّ ٪ج ََّ ٤تطُ ََ ٟت ِ ٔ
رض ُب َ ٔ
ک َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َط ٌَزُ ُظ یَ ِبَ ُّ ُ٠ط ِح ََ ٤ة أُذُِ َ ٧یطٔ
َسُ ٌِ ٔ٤تطُ یُ َح ِّسث ُ ُط َُي ِ َ ٍ ََّ ٣زة ٕ َ٣ا َح َّس َث بٔطٔ َٗ ُّم ِ ٔ ََّل َؿحٔ َ

امکلنباامسلیع،ارسالیئ،اوبااحسؼ،رباءےتہک ںیہہکںیمےنرسخہلحںیمیبنیلصاہللہیلعفملسےسزایدہنیسحوکح صخشںیہن
داھکی ،ریمے ضعب دفوتسں ےن امکل ےس رفاتی ایکہک آپ ےک رس ےک ابؽ ومڈنےھ کت آاجےت ےھت ،اوبااحسؼ ےن ایبؿ ایک ہک
ںیمےنرباءوکابراہ ہیدحثیایبؿرکےتوہےئانس افر بج یھبفہرفاتی رکےت وت سنہدےتی ،ہبعشےن اسدحثییک اتمتعب ںیم
رفاتییکہکآپےکابؽدفونںاکونںیکولکتچنہپاجےتےھت۔
رافی  :امکلنباامسلیع،ارسالیئ،اوبااحسؼ،رباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وھگرھگنایےلابولںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 845

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩زرضی اہلل ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ

َّ
َّ
ُ
ئ ٔ ٩ِ ٣أ ُ ِزٔ ٦اِّ ٟز َجا ُٔ َٟ ٢ط ْ ٤َّ ٔ ٟة َٛأ َ ِح َش ٔ٣َ ٩ا أََ ِ ٧ت
َفأَیِ ُت َر ُج َّل آ َز ََٛ ٦أ َ ِح َش ٔ٣َ ٩ا أََ ِ ٧ت َرا ٕ
َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أ َرانٔی اِ ٠ٟی ََ ٠ة ً ٔ َِ ٨س ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ َ َ
ِط َّ ٣
وٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ََ ٩ِ ٣ص َذا
ائ َُّ ٣ت ٜٔئّا ًَل َی َر ُج َ٠ي ِ ٔن أَ ِو ًَل َی ًَ َوات َٔٔ ٙر ُج َ٠ي ِ ٔن َی ُل ُ
َرا ٕئ ٔ ٩ِ ٣اِ َٗ ٥ٔ ٤َ ٠ِّ ٟس َر َّجََ ٠ضا َٓه ٔ َی َت ِ٘ ُ ُ
َٓ٘ٔی َ ١ا ِٔ ٤َ ٟشی ُح ابِ ُِ ٣َ ٩زیَ ََ ٥ؤِذَا أََ٧ا ب ٔ َز ُج َٕ ١ج ٌِ ٕس َٗ َل ٕم أَ ًِ َورٔ ا ٌَِ ٟي ِ ٔن ا ُِ ٟی ِ٤ى َی َٛأ ََ َّ ٧ضا ً ٔ ََ ٨ب ْة كَآ َٔی ْة ٓ ََشأ َ ُِ ٟت َ ٩ِ ٣صَ َذا َٓ٘ٔی َ١
ا ِٔ ٤َ ٟشی ُح َّ
اٟس َّجا ُ٢

دبعاہللنبوی ف،امکل،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاکیراتہبعکےک
اپس ںیم ےن وخاب ںیم اکی دنگ ی وخوصبرت آد ی داھکی ہک اس اسیج وخوصبرت آد ی مت ےن ہن داھکی وہاگ ،اس ےک ابؽ اکؿ یک
ولکت ےھت ،افر اانت نیسح اھت ہک اس اسیج نیسح ابولںفاال مت ےن ہنداھکی وہاگ ،ابولں ںیم یھگنک ےئک وہےئ اھت افر اپین کپٹ راہ اھت،دف
آدویمںےکاہسرےایہیرفامایہکدفآدویمںےکدنکےھےکاہسرےاخہن ہبعکاک راػرکراہےہ،رھپںیمےناکیصخشوکداھکی
سجےکابؽوھگرگنایےلےھت،داںیئآھکنےساکاناھتوگایہکفہاوگنریکرطحارھبیوہح یھت،ںیمےنوپاھچہیوکؿےہ،وتاتبایایگہک
ہیحیسمداجؽےہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وھگرھگنایےلابولںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 846

راوی  :اسحا ،ٚحبا ،٪ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
رض ُب َط ٌَزُ ُظ
اَ ٪ي ِ ٔ
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا حٔبَّا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َح َّسثَ َ٨ا أَْ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َٜٔ ٨ِ ٣ب َ ِیطٔ
ااحسؼ ،ةحؿ ،امہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ومڈنوھں کت

آاجےتےھت۔
رافی  :ااحسؼ،ةحؿ،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وھگرھگنایےلابولںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 847

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

رض ُب َط ٌَزُ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٜٔ ٨ِ ٣َ ٥َ ٠ب َ ِیطٔ
اَ ٪ي ِ ٔ
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ومیسنباامسلیع،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکابؽومڈنوھںکتآاجےتےھت۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وھگرھگنایےلابولںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 848

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،وہب ب ٩جزیز ،جزیزٗ ،تازہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ٩

اَ ٪ط ٌَزُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ٔج َّل َِ ٟی َص ب ٔ َّ
اٟشب ٔ ٔم َو ََل ا َِ ٟح ٌِ ٔس
َط ٌَز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ک َ َ

بَي ِ َن أُذُِ َ ٧یطٔ َو ًَاتٔ٘ٔطٔ

رمعفنبیلع،فبہنبرجری،رجری،اتقدہےتہکںیہہکںیمےنرضحتاسننبامکلریضاہللہنعےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےک
ابولںےکقلعتموپاھچوتاںوہںےناتبایہکآپےکابؽہنوتتہبوھگرھگنایےلےھتہنتہبدیسےھ،ہکلبدتعمؽےھت،دفونںاکونں
افرومڈنوھںےکدرایمؿےھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،فبہنبرجری،رجری،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وھگرھگنایےلابولںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 849

راوی ٣ :ش ،٥٠جزیزٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿ ِد َ ٥ا َِ ٟی َسیِ ٔ ٥َِ ٟ ٩أَ َر َب ٌِ َس ُظ ِٔ ٣ث َ٠طُ
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠ح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ط ٌَزُ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ٔج َّل ََل َج ٌِ َس َوَلَ َسب ٔ َم
َوک َ َ
ملسم ،رجری ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک دفونں دتس شابرک اس رطح وگتش ےس
رھبے وہےئ ےھت ہک آپ ےک دعب ںیم ےن یسک اکاہھت اس رطح اک ںیہن داھکی افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ درایمہن ےھت ،ہن
تہبوھگرھگنایےلہنابلکلدیسےھ۔
رافی  :ملسم،رجری،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وھگرھگنایےلابولںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 850

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪جزیز ب ٩حازٗ ،٦تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ َٗ ٩ِ ًَ ٕ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ب ٔش َم ا ِلَّٔ َٜي ِ ٔن
َؿ ِد َ ٥ا َِ ٟی َسیِ َٔ ٩وا َِ َ٘ ٟس َ٣ي ِ ٔن َح َش َ ٩ا َِ ٟو ِجطٔ  ٥َِ ٟأَ َر بَ ٌِ َس ُظ َو ََل َٗ ِب َُ ٠ط ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوک َ َ
اوباامعنلؿ ،رجری نب احزؾ ،اتقدہ ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک دفونں اہھت افر اپؤں رپ وگتش
ےھت،رہچہشابرکااسینیسحاھتہکہنآپےکدعبافرہنآپےسےلہپیسکوکااسیداھکیافرایلیھتہںوچڑیںیھت۔
رافی  :اوباامعنلؿ،رجرینباحزؾ،اتقدہ،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وھگرھگنایےلابولںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 851

راوی ٤ً :زو بً ٩لیٌ٣ ،اذ ب ٩ہانی ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صَإ ٔ ٧ئ َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ِو ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿ ِد َ ٥ا َِ َ٘ ٟس َ٣ي ِ ٔن َح َش َ ٩ا َِ ٟو ِجطٔ  ٥َِ ٟأَ َر َب ٌِ َس ُظ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َٗا َ ٢صٔظَ ْا٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٦ز ٕ ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة
َٗا َ ٢ک َ َ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠طث ِ َن ا َِ َ٘ ٟس َ٣ي ِ ٔن َوا ِل ََّٔ ٜي ِ ٔن َو َٗا َ ٢أَبُو ص ََٔل َٕ ٢ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ِو َجابٔز ٔبِ ٔ٩
ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿ ِد َ ٥ا ِل ََّٔ ٜي ِ ٔن َوا َِ َ٘ ٟس َ٣ي ِ ٔن  ٥َِ ٟأَ َر َب ٌِ َس ُظ َط َب ّضا َٟطُ
ًَ ِب ٔس اہللٔ ک َ َ
رمعف نب یلع ،اعمذ نب اہین ،امہؾ ،اتقدہ ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ای اکی صخش ےک فاےطس ےس اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےکدفونں اپؤں رپ وگتش ےھت ،رہچہ ااسینیسح اھت ہک آپ ےک دعب ااسی ںیہن داھکی افر اشہؾ ےن
رمعمےساںوہںےناتقدہےس،اںوہںےناسنریضاہللہنعےسرفاتیایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکدفونںاپؤںافرایلیھتہںرپ
وگتشںیھت،افراوبالہؽےنایبؿ ایکہکمہےساتقدہ ےنایبؿایک،اںوہں ےناسنریض اہللہنعےسایاجربنبدبعاہلل ےسرفاتی
ایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکدفونںاہھتافراپفںرپوگتشےھتہکاسےکاشمہبںیمےنوکح ںیہنداھکی۔
رافی  :رمعفنبیلع،اعمذنباہین،امہؾ،اتقدہ،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وھگرھگنایےلابولںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 852

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسی ،ابً ٩و٣ ،٪حاہس

َح َّسثَٔ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ض َرض َٔی اہللُ
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪حاصٔ ٕس َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َکوا َّ
ض  ٥َِ ٟأَ ِس َُ ٌِ ٤ط َٗا َ ٢ذَا َک َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َٗا َ ٢أَ َّ٣ا
اَف َو َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
اٟس َّجا ََ٘ َٓ ٢ا َُ َّ ٧ِٔ ٢ط َِٜ٣ت ْ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ٓ ََذ َ ُ
ُوب بَي ِ َن ًَ ِي َِ ٨یطٔ ک َ ٔ ْ
َف ُج ْ ١آ َز َُ ٦ج ٌِ ْس ًَل َی َج َ ١ٕ ٤أَ ِح ََ ٤ز َِ ٣د ُلو ٕ ٦ب ٔ ُدَِ ٠ب ٕة َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ َِِٔ ٟیطٔ ِٔذِ اَ ِ ٧ح َس َر فٔی
ِٔبِ َزاصٔی َُٓ ٥اُ ِ ٧وزُوا ِلٔ َی َػاح ٔبَٔ ٥ِ ُٜوأَ َّ٣ا َُ ٣
وسی َ َ
ا َِ ٟوازٔی یُ َ٠يِّی

دمحم نب ینثم ،انب ایب دعی ،انب وعؿ ،اجمدہ ےتہک ںیہ ہک مہ انب ابعس ریض اہلل ہنع ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک ولگ داجؽ اک ذرک
رکےنےگل،یسکےناہکہکاسیکدفونںآوھکنںےکدرایمؿاکرفاھکلوہاگ،اانتابعسریضاہللہنعےناہکہکںیمےنہیںیہنانسہک

نکیل آپ ےن ہی رفامای ےہ ہک اربامیہ ہیلع امالسؾ وک دانھکی ےہ ،وت ا ےن اسیھت (ریمی رطػ دوھکی) افر ومٰیس ہیلع امالسؾ اکی دنگؾ
وگں وھگرھگنایےل ابؽ فاےل آد ی رسخ افٹن رپ وسار وہں ےگ ،وگای ںیم اںیہن دھکی راہ وہں ،بج فہ فادی رپ ارتںی ےگ وت کیبل
ںیہکےگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،انبوعؿ،اجمدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابولںوکوگدنےسامجےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
ابولںوکوگدنےسامجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 853

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل  ،حرضت ً٤ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز َرض َٔی
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و ُِ َ٘ َٟ ٢س َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َف ََِٓ ٠ی ِحَ ِٙ ٔ ٠و ََل َتظَ َّب ُضوا بٔاَّ ٟت ِ٠بٔی ٔس َوک َ َ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ؿ َّ َ

َو َس َّ٠َ ٣ُ ٥َ ٠ب ِّّسا

اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اسملنبدبعاہلل،رضحترمعریضاہللہنعرفامےتےھتہکوجصخشابؽوگدنےھوہےئوہفہڈنمفاےلافر
نلنٹند یک اشمتہب اایتخر ہن رکف افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ےھت ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ابؽ وگدن ےس امجےت
وہےئداھکیےہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اسملنبدبعاہلل،رضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ابولںوکوگدنےسامجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 854

٣وسی واح٤س ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل ب ٩یو٧ص ،زہزی ،سا ،٥ٟاب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :حبا ٪بٰ ٩

وسی َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗ َاَل أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی
َح َّسثَٔ٨ا حٔبَّا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
ک َّ
ک
ک ََل َ ٔ
یک ََ ٟ
َ َ
ک َٟب َّ ِی َ
اُ ٠ٟض ََّٟ ٥ب َّ ِی َ
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُض ٔ ُّ٠َ ٣ُ ١ب ِّّسا َي ُ٘و َُٟ ٢ب َّ ِی َ

ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت
ک ََل یَزٔی ُس ًَل َی َص ُؤ ََل ٔ
ِک َلَ َ ٔ
یک ََ ٟ
َ َ
َک َوا َِ ٠٤ُ ٟ
ک ِ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َِ ٤س َواَ ٤َ ٌِ ٨ِّ ٟة َ ٟ
َٟب َّ ِی َ

ةحؿنبومٰیسفادمحنبدمحم،دبعاہللنبویسن،زرہی،اسمل،انبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکںیمےن روسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
لل َّ
ھ
ُ
َل
ک َل رَش َ ج
ِن َ َ
ک لَ َّنٹ ْن َ
وک بج ہک آپ ا ےن ابولں وک وگدن ےس امجےئ وہےئ ےھت کیبل ےتہک وہےئ انس ،آپ رفام رےہ ےھت ا َّم لَ َّنٹ ْن َ
لَ َّنٹنک ِإ َؿال ْجج َمْ َدفال ّیِعْم َش َ ل ْ
َلاؿےسزایدہوکح املکتںیہنرفامےئ۔
ْ َ ّ
ِن َ َ
َ َ َ
َل َفا مُ ْل َ
ک َلرَش َ
رافی  :ةحؿنبومٰیسفادمحنبدمحم،دبعاہللنبویسن،زرہی،اسمل،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ابولںوکوگدنےسامجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 855

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز ،حٔؼہ رضی اہلل ً٨ہا

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

ک َٗا َِ ٢نِّٔی َٟب َِّس ُت َرأِ ٔسی
ض َح ُّ٠وا بٔ ٌُ َِ ٤زة ٕ َوَ ٥َِ ٟت ِح ١ِ ٔ ٠أََ ِ ٧ت َٔ ٤ِ ًُ ٩ِ ٣زت ٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َطأ ِ ُ ٪ا٨َّ ٟا ٔ
َّ
َح
َو َٗ َِّ ٠س ُت َص ِسئی ٓ َََل أَح َُّٔ ١حًی أََ َ ِ ٧
اامسلیع،امکل،انعف،دبعاہللنبرمع،ہصفحریضاہللاہنعیتہکںیہہکںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!ایکابتےہہکولوگںےنرمعہاک
ا جاؾوھکؽایل،نکیلآپرمعہ ےسابرہںیہنوہےئ،آپ ےنرفامایہکںیمےنا ےن رسےکابولںوکوگدنےسامجایلےہافراینپدہی
وکالقدہانہپدای،اسےئلبجکترقابینہنرکولںںیما جاؾےسابرہںیہنوہںاگ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،انعف،دبعاہللنبرمع،ہصفحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امگناکنےنلاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
امگناکنےنلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 856

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل  ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َرض َٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اب
 ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُحٔ ُّب َُ ٣وا َٓ َ٘ َة أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ا ٪أَصِ ُ
اب ٓ ٔ َامی  ٥َِ ٟیُ ِؤ َ٣زِ ٓ ٔیطٔ َوک َ َ
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ک َ َ
ُوُ ٪رُ َُس ُض ََِ ٓ ٥ش َس َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ َ ٧ ٥َ ٠
َف ََ ٚب ٌِ ُس
ا ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َفٗ َ
رش َُ ٛ
و ٪أَ ِط ٌَ َارص َُِ ٥وک َ َ
َي ِش ٔسَ ُٟ
وَ ٪ي ِ ُ
اػ َي َت ُط ث ََّ َ ٥

ادمحنبویسن،اربامیہنبدعس،انباہشب ،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکسجاعمہلمںیممکحںیہنوہات
اھت وت اس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملسالہ  اتب ےکاطمقب لمع رکےن وک دنسپ رفامےت ےھت،الہ  اتب ا ےن ابولں وک اکٹل دےتی ےھت افر
رشمنیکابولںےکدفےصحرکدےتیےھت،یبنیلصاہللہیلعفملسا ےنابولںوکاکٹلدایرکےتےھت،رھپدعبںیمامگناکنےنلےگل۔

رافی  :ادمحنبویسن،اربامیہنبدعس،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
امگناکنےنلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 857

راوی  :ابواٟوٟیسً ،بساہلل ب ٩رجاء ،طٌبہ ،ح ،٥ٜابزاہی ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ئ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِٔ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اَلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َجا ٕ
َف ٔ ٚأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
یب فٔی ََٔ٣ارٔ ٔ ٚأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ُٔ ِ ٣
َٗاَِ ٟت َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ ِلٔ َی َوب ٔ ٔ
یؽ اِّ ٟل ٔ
َح َْٗ ٦ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ فٔی َٔ ِ ٣
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اوباولدیل،دبعاہللنبراجء،ہبعش،مکح،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکںیمیبنیلصاہللہیلعفملسیکاموگنںںیم
وخوبشیککمچدھکیریہوہں،احالہکنآپرحمؾوہےت،دبعاہللےناہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکامگنںیم۔
رافی  :اوباولدیل،دبعاہللنبراجء،ہبعش،مکح،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسیگؤںاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وسیگؤںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 858

راوی ً :لی بً ٩بساہلل ٓ ،ـ ١ب٨ً ٩بشہ ،ہظی ٥ابوبرشٗ ،تيبہ ،ہظی ،٥ابوبرش ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،حرضت ابً ٩باض رضی
اہلل ً٨ہ

رش ح و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی
 ١بِ َُ ٨ِ ًَ ٩ب َش َة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو بٔ ِ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
اَ ٪ر ُسو ُ٢
بٔ ِ ٕ
رش ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ب ٔ ُّت َِ ٟی َّ ٠ة ً ٔ َِ ٨س َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ٟحار ٔٔث َخا ًَٟٔی َوک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س َصا فٔی َِ ٟی َ٠ت َٔضا َٗا ََ َ٘ َٓ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ُٔ ٤ِ ُ٘ َٓ ١ت ًَ ِ٩
َي َشارٔظ ٔ َٗا ََٓ ٢أ َ َخ َذ ب ٔ ُذ َُابًَٔی َٓ َح ٌَ َ٠ىٔی ًَ ِ ٩یَٔ٤ئ٨طٔ

یلع نبدبعاہلل ،لضنبتنع،میشہاوبرشب،ہبیتق،میشہ،اوبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکںیماینپ
اخہل ومیمہن تنب احرث ریض اہلل اہنع ےک اپس اکی رات راہ ،اس رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ابری اؿ ےک اہں یھت ،وت
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رات امنز ڑپےنھ ےک ےئل ڑھکے وہےئ وت ںیم آپ ےک ابںیئ رطػ ڑھکا وہایگ ،آپ ےن ریمے ابؽ
ڑکپےافرےھجماینپداںیئاجبنرکایل۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل ،لضنبتنع،میشہاوبرشب،ہبیتق،میشہ،اوبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وسیگؤںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 859

راوی ٤ً :زو ب٣ ٩ح٤س ،ہظی ،٥ابوبرش

رش ب ٔ َض َذا َو َٗا َ ٢ب ٔ ُذ َُابًَٔی أَ ِو ب ٔ َزأِسٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو بٔ ِ ٕ

رمعفنبدمحم،میشہ،اوبرشبےناسدحثیوکرفاتیایکافراہکہکابؽایریمارسڑکپا۔
رافی  :رمعفنبدمحم،میشہ،اوبرشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زقع(ھچکابؽاکےنٹافرھچکوھچڑےن)اکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
زقع(ھچکابؽاکےنٹافرھچکوھچڑےن)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 860

راوی ٣ :ح٤س٣ ،د٠س ،اب ٩جزیخً ،بیس اہلل ب ٩حٔؽ٤ً ،ز ب٧ ٩آٍ٧ ،آٍ (ًبس اہلل ٛے آزاز َکزہ َُل )٦حرضت اب٤ً ٩ز رضی
اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َِ ٣دَْ ٠س َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩ح ِٔ ٕؽ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ ََ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَ ِخب َ َ ٍ ُظ ًَ ِ٩
َ٧آ ٍٕٔ َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔس اہللٔ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٨هی ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟزَ َٔ
َٗا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ ُُِٗ ٠ت َو َ٣ا ا َِ٘ ٟزَ َُ َٓأ َ َط َار َ٨َ ٟا ًُب َ ِی ُس اہللٔ َٗا َِٔ ٢ذَا َح ََٙ ٠اٟؼَّ ٔي َّی َو َت َز َک صَا صُ َ٨ا َط ٌَ َز ّة َوصَا صُ َ٨ا َوصَا صُ َ٨ا َٓأ َ َط َار َ٨َ ٟا
اػ َيتٔطٔ َو َجاَ ٔ ٧ي ِی َرأ ِ ٔسطٔ ٗٔی ٌَُ ٔ ٟ ١ب َ ِیسٔاہللٔ َٓا َِ ٟحارٔیَ ُة َوا ََِ ُِ ٟل َُٗ ٦ا َََ ٢ل أَ ِزرٔی صَ ََ ٜذا َٗا َ ٢اٟؼَّ ٔي ُّی َٗا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ
ًُب َ ِی ُس اہللٔ ِلٔ َی ٔ َ ٧
اػ َيت ٔطٔ َط ٌَ ْز َوَِ ٟی َص فٔی َرأ ِ ٔسطٔ َُيِ ٍُ ُظ
َو ًَا َو ِزتُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ٣ا ا ُِ٘ ٟؼَّ ُة َوا ََِٔ٘ ٟا ََ ُِ ٠ِ ٔ ٟلَََ ٓ ٔ ٦ل بَأ ِ َض بٔض ٔ َ٤ا َو َل َّ٩ٜٔا َِ٘ ٟزَ ََ أَ ِ ٪یُت ِ َ ٍ َک ب ٔ َٔ ٨
ک َط َُّ ٙرأ ِ ٔسطٔ َص َذا َوصَ َذا
َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
دمحم ،دلخم ،انب رججی ،دیبع اہلل نب صفح ،رمع نب انعف ،انعف (دبع اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ) رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک
ںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکزقعےسعنمرفامےتوہےئانس،دیبعاہللاکایبؿےہہکںیمےنوپاھچہکزقعایکےہ،دبعاہلل
ےنااشرہرکےتوہےئںیمہاتبایہکبجہچبرسڈنمفاےئافرادرھادرھابؽوھچڑدےافراینپاشیپینافررسےکدفونںانکرفںیک

رطػ ااشرہ ایک،دیبع اہلل ےس وپاھچایگہکڑلیک افر ڑلےک اک ایک مکح ےہ؟ رفامایہک ںیمںیہناجاتن رصػ ہچب یہ اکظفلایبؿ ایک ،دیبع اہلل
ےن اہکہک ںیم ےندفابرہوپاھچ وتاںوہںےن اہکہک ڑلےک یک اشیپینافردگی ےکابؽومڈنےن ںیموکح  ججںیہن،نکیلزقع ہیےہ
ہکاشیپینرپابؽوھچڑدےافررس ہھچکابؽہنوہں،ایسرطحا ےنرسےکابؽآدےھومڈنانافرآدےھرانھکاجزئںیہن۔
رافی  :دمحم،دلخم،انبرججی،دیبعاہللنبصفح،رمعنبانعف،انعف(دبعاہللےکآزادرکدہالغؾ)رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
زقع(ھچکابؽاکےنٹافرھچکوھچڑےن)اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 861

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہیً ،٥بساہلل ب٣ ٩ثىی بً ٩بساہلل ب ٩ا٧ص ب٣ ٩اٟکً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت ً٤ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ٩
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟزَ َٔ
ملسمنباربامیہ،دبعاہللنبینثمنبدبعاہللنباسننبامکل،دبعاہللنبدانیر،رضحترمعریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنزقعےسعنمرفامای۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،دبعاہللنبینثمنبدبعاہللنباسننبامکل،دبعاہللنبدانیر،رضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاکوشرہوکا ےناہھتےسوخوبشاگلےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ

وعرتاکوشرہوکا ےناہھتےسوخوبشاگلےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 862

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل  ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسٗ ،٥اس ،٥حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ٔیف
َح ٔ٣طٔ َوكَ َّيب ِ ُتطُ بٔٔ٤ىّی َٗ ِب َ ١أَ ُِ ٪ئ َ
َٗاَِ ٟت كَ َّي ِب ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َیسٔی ِ ُ ٔ ٟ

ادمحنبدمحم،دبعاہلل،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفملس
وکا جاؾابدنےتھفتقا ےناہھتےسوخوبشاگلح افر راػاافہضےسےلہپینمںیموخوبشاگلح ۔
رافی  :ادمحنبدمحم،دبعاہلل،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسافرداڑیھںیموخوبشاگلےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
رسافرداڑیھںیموخوبشاگلےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 863

راوی  :اسحا ٚب ٩نْص ،یحٌی ب ٩آز ،٦اَسائی ،١ابواسحاً ،ٚبساٟزح ٩٤ب ٩اسوز ،اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اَلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
 ٩ِ ًَ ١أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
َسائ ٔی ُ
ا ٚبِ َُ ٩ن ِْصٕ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِ َ
یب فٔی َرأِ ٔسطٔ َوِ ٔ ٟح َيتٔطٔ
یؽ اِّ ٟل ٔ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أُكَی ُِّب أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأَك ِ َی ٔب َ٣ا یَحٔ ُس َحًَّی أَ ٔج َس َوب ٔ َ
ااحسؼنب رصن،ییحینبآدؾ،ارسالیئ،اوبااحسؼ،دبعارلنمحنباوسد،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکںیمیبنیلصاہلل

ہیلعفملسوکدمعہمسقیکوخوبشاگلایرکیتیھت،اہیںکتہکآپےکرسافرداڑیھںیموخوبشیککمچاپیتیھت۔
رافی  :ااحسؼنبرصن،ییحینبآدؾ،ارسالیئ،اوبااحسؼ،دبعارلنمحنباوسد،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یھگنکرکےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
یھگنکرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 864

راوی  :آز ٦ب ٩ابی ایاض ،اب ٩ابی ذئب ،زہزی ،سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل ً٨ہ

ض َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ ََّ ٪ر ُج َّل اكَّ َُ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٠ج َِحٕ فٔی َزارٔ أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا آ َز ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ِٔیَا ٕ
ک َت ُِ ٨وزُ ََ ٟل ٌَ ُِ ٨ت ب ٔ َضا فٔی
ک َرأِ َس ُط بٔا ِِ ٔ٤ٟس َری َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أََ َّ ٧
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ُح ُّ
ک ِٔ٤َ َّ ٧ا ُج ٌٔ َِ ١اْلٔذِ َُ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٪ب ٔ ١اَلِ َبِ َؼارٔ
ًَ ِيَ ٔ ٨
آدؾ نب ایب اایس ،انب ایب ذبئ ،زرہی ،لہس نب دعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی صخش ےن وسراخ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ےکرھگ ںیم اھجاکناس فتق یبن یلص اہللہیلع فملس ا ےن رس وک افر زار ےس اجھک رےہ ےھت ،آپ ےن رفامایہک ارگ ںیم اجاتن ہک وت اھجکن
راہےہوتںیماسوکریتیآوھکنںںیموھبچداتیافرااجزتانیلدےنھکییہیکفہجےسرقمرایکایگےہ۔
رافی  :آدؾنبایباایس،انبایبذبئ،زرہی،لہسنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئاکا ےنوشرہےکرسںیمیھگنکرکےناکایبؿ...

ابب  :ابلساکایبؿ
احہضئاکا ےنوشرہےکرسںیمیھگنکرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 865

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت
ک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َ ١رأ ِ َض َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َحائ ْٔف َح َّسثَ َ٨ا
أ ُ َر ِّج ُ
دبعاہلل نب وی ف ،امکل،انباہشب،رع فہ نبزریب ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہک ںیہہکںیمروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفملس ےک
رسںیمیھگنکرکیتاحالہکنںیماحہضئوہیت۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
احہضئاکا ےنوشرہےکرسںیمیھگنکرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 866

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،ہظا ٦اپ٨ے واٟس وہ َّ٣سو ٚسے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ِٔ ٣ث َ٠طُ
ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
دبعاہللنبوی ف،امکل،اشہؾا ےنفادلفہرسمفؼےسفہرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسایسرطحرفاتیرکےتںیہ۔

رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،اشہؾا ےنفادلفہرسمفؼےسفہرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابولںںیمیھگنکرکےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
ابولںںیمیھگنکرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 867

راوی  :ابواٟوٟیس ،طٌبہ ،اطٌث ب ٩س٠ی ،٥س٠یَّ٣ ،٥سو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
اس َت َلا ََ فٔی َت َز ُّجٔ٠طٔ َو ُو ُؿوئٔطٔ
أَُ َّ ٧ط ک َ َ
ا ٪ي ٌُِحٔبُ ُط اٟت َّ َی ُّ٣َ ٩ُ ٤ا ِ
اوباولدیل ،ہبعش ،اثعش نب میلس ،میلس ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یتح اولعس یھگنک
رکےنافرفوضرکےنںیمداںیئرطػےسرشفعرکےنوکدنسپرکےتےھت۔
رافی  :اوباولدیل،ہبعش،اثعشنبمیلس،میلس،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کشماکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
کشماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 868

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز ،زہزی ،اب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ٩
وٖ ٓ َٔ ٥اٟؼَّ ائ ٔٔ ٥أَك ِ َی ُب ً ٔ َِ ٨س
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ُّ ١ٔ ٤َ ًَ ١ابِ ٔ ٩آ َز َُ َٟ ٦ط ِ ٔ ََّل اٟؼَّ ِو ََٓ ٦إَّٔ٧طُ لٔی َوأََ٧ا أَ ِجز ٔی بٔطٔ َو َُ ٟدُ ُ٠
اہللٔ ٔ ٩ِ ٣رٔیحٔ ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک
دبع اہلل نب دمحم ،اشہ ؾ ،رمعم ،زرہی ،انب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک انب
آدؾ اکرہ لمع ایس ےک ےئل ےہ ،رگم رفزہ ہک فہ ریمے ےئل ےہ افر ںیم یہ اس اک دبہل داتی وہں افر رفزہ دار ےک ہنم یک وب اہلل ےک
زندکیکشمےسیھبرتہبےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾ،رمعم،زرہی،انببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتہبنیوخوبشاگلےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
رتہبنیوخوبشاگلےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 869

راوی ٣ :وسی ،وہیب ،ہظاً ،٦ث٤ا ٪ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أُكَی ُِّب
وسی َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاِ ًُ ٩ِ ًَ ٦ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ا ٪بِ ِٔ ُ ٩
ُحا ٔ٣طٔ بٔأَك ِ َی ٔب َ٣ا أَ ٔج ُس
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س ِ ٔ ِ َ

ومیس،فبیہ،اشہؾ،نامثؿ نبرعفہ ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع یتہکںیہہک ںیم یبنیلصاہللہیلعفملس وکآپ ےکا جاؾ یک
فہجےسدمعہوخوبشاگلیتوجریمےاپسوموجدوہیت۔
رافی  :ومیس،فبیہ،اشہؾ،نامثؿنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخوبشردہنرکےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وخوبشردہنرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 870

راوی  :ابونٌیً ،٥زرہ ب ٩ثابت انؼاری ،ث٤ا٣ہ بً ٩بساہلل  ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

اََ ٪ل
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا ًَز ِ َرةُ بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ث ُ َ٤ا َُ ٣ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط ک َ َ
یب
یب َو َز ًَ َ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪لَ َیزُ ُّز اِّ ٟل َ
َیزُ ُّز اِّ ٟل َ
اوبمیعن ،زعرہ نب اثتب ااصنری،امثہم نب دبعاہلل ،رضحت اسن ریض اہللہنعوخوبشفا س ہن رکےت ےھت افرایبؿ رکےت ےھتہک یبن
یلصاہللہیلعفملسوخوبشفا سہنرفامےتےھت۔
رافی  :اوبمیعن،زعرہنباثتبااصنری،امثہمنبدبعاہلل،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذرریہاکایبؿ...

ابب  :ابلساکایبؿ
ذرریہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 871

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ہثی ٥یا٣ح٤س ،اب ٩جزیخ٤ً ،ز بً ٩بساہلل ب ٩رعوہ ،رعوہ وٗاس ٥حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة َوا َِ٘ ٟاس َٔ ٥یُ ِدب ٔ َ ٍا ٔ٪
رع َو َة َسِ ُ ٍَ ٔ٤
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٥أَ ِو َُ ٣ح َّْ ٤س ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ُ ٩
ُحأ ٦
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت كَ َّي ِب ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی َس َّی ب ٔ َذر َٔیزة ٕفٔی َح َّحةٔ ا َِ ٟو َزا َٔ ٠ِ ٔ ٟحَٔ ِّ١و ِاْل ٔ ِ َ
نامثؿ نب میثہ ای دمحم ،انب رججی ،رمع نب دبعاہلل نب رعفہ ،رعفہ فاقمس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں
ےنایبؿایکہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوکا ےناہھتےسذرریہوخوبشۃجحاولداعںیما جاؾابدنےنھافروھکےنلےکفتق
اگلح ۔
رافی  :نامثؿنبمیثہایدمحم،انبرججی،رمعنبدبعاہللنبرعفہ،رعفہفاقمسرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخوصبریتےکےئلداوتنںوکاشکدہرکےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وخوصبریتےکےئلداوتنںوکاشکدہرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 872

راوی ً :ث٤ا ،٪جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہً ،بس اہلل

ت َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط َ٤ا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ  ٩َ ٌََ ٟاہللُ ا َِ ٟوا ٔط َ٤ا ٔ
ت

ت ُ ٠ِ ٔ ٟح ِش ٔ ٩ا َِِ ٤ُ ٟي ِّ َ ٍا ٔ
ت َوا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
َوا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
ت َخ َِٙ ٠اہللٔ َت ٌَال َی َ٣الٔی ََل أَ ِ ٩َ ٌََ ٟ ٩ِ ٣َ ٩ُ ٌَ ٟأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو
اب اہللٔ َو َ٣ا آ َتا ُ ٥ِ ٛاٟزَّ ُسو َُٓ ٢د ُُذو ُظ
ف ٔی َ ٔ ٛت ٔ
نامثؿ،رجری،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہللےتہکںیہہکاہللاعت یتنعلرکاتےہاؿوعروتںرپوجوگدےنفا یافروگدانھوگلاےنفا ی
افررہچہےکابؽاصػرکےنفا یافروخوصبریتےکےئلداوتنںوکاشکدہرکےن فا یافراہللیکدیپایکوہح وصرتوکدبےنلفا یںیہ،
رھپںیمویکںاسرپتنعلہنرکفںسجرپیبنیلصاہللہیلعفملسےنتنعلرفامح ،افر اتباہللںیمےہہکوجھچکںیہمتروسؽدںی
فہےلول۔
رافی  :نامثؿ،رجری،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابولںںیموجڑاگلےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
ابولںںیموجڑاگلےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 873

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،اب ٩طہاب ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩وٖ

اب ًَ ُِ ٩ح َِ ٤یسٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَُ َّ ٧ط َسٌَ ٣ُ ٍَ ٔ٤اؤیَ َة بِ َ ٩أَبٔی
ک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
ُحس ٕ ٓٔی أَیِ َ٤ََ ٠ًُ ٩ا ُُ َُ ٥ِ ٛسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
ُسٔ َِی َ
اَ ًَ ٪اَ ٦ح َّخ َوص َُو ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ َوص َُو َي ُ٘و َُ ٢و َت َ٨ا َو َُٗ ٢ؼَّ ّة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَز ٕکَاِ َ ٧ت ب ٔ َی ٔس َ َ
َّ
َّ
َسائ ٔی َ ١ح ٔي َن َّات َد َذ َص ٔذظ ٔ ن َٔشا ُُص َُِ ٥و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی َِ ٨هی ًَ ِِ ٣ٔ ٩ث َٔ ١ص ٔذظ ٔ َو َي ُ٘و ُ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا َص َِ َٜ٠ت بَُ٨و ِ ٔ ِ َ
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ٩
َط ِي َب َة َح َّسث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َُِٓ ٠ی ْح ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
اػ ََ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة َوا َِ ٟوا ٔط ََ ٤ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط ََ ٤ة
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ ا َِ ٟو ٔ

اامسلیع ،امکل ،انب اہشب ،دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ ےس رمفی ےہ ہک اںوہں ےن اعمفہی نب ایب ایفسؿ وک جح ےک اسؽ ربنم رپ
ےتہکوہےئانسافرابولںاکاکیاھچکا ےناپسیہےسےلرکاہکہکاہمترےاملءاہکںںیہ،ںیمےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکاسےسعنم
رفامےت وہےئ انس ےہ افر ینب ارسالیئ الہک وہےئگ ،بج ہک اؿ یک وعروتں ےن اس وک اایتخر ایک افر انب ایب ہبیش ےن ایبؿ ایک ہک مہ
فلت
ےسویسننبدمحمےنوباہطس ،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسہیدحثی
ایبؿ یک ہک آپ ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ےن اؿ وعروتں رپ تنعل یک وج ابولں ںیم ویپدن اگلںیئ ایوگلاںیئ افر اؿ رپ وج وگدفاںیئ ایوخد
وگدںی۔
رافی  :اامسلیع،امکل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمحنبوعػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ابولںںیموجڑاگلےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 874

راوی  :آز ،٦طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ،حش ٩ب٣ ٩ش ٥٠ب ٩ی٨ا ،ٚػٔیہ ب٨ت طيبہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟح َش َ ٩بِ َِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ ٩یَ َّ٨ا ٕ ٚیُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ َط ِي َب َة ًَ ِ٩
ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪جارٔ َی ّة ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َتزَ َّو َج ِت َوأََ َّ ٧ضا َ٣ز ٔ َؿ ِت َٓ َت َََّ ٌ٤م َط ٌَزُصَا َٓأ َ َرا ُزوا أَ َِ ٪ي ٔؼ ُ٠و َصا ٓ ََشأَُٟوا أ ٨َّ ٟي َّی
اػ ََ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة َتا َب ٌَ ُط ابِ ُِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٪بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ٩ِ ًَ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ ا َِ ٟو ٔ
ا ٩ِ ًَ ٚأَبَ َ
َػ ٔٔ َّی َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
آدؾ ،ہبعش ،رمعف نب رمہ ،نسح نب ملسم نب انیؼ ،ہیفص تنب ہبیش ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ااصنر یک اکی ڑلیک ےن
اشدییک،فہامیبروہح افراسےکرسےکابؽڑھجےئگ،ولوگںےناچاہہکاسےکابولںوکوجڑدںی،ولوگںےنیبنیلصاہللہیلعفملس
ےسوپاھچوتآپےنرفامایہکاہلل اعت یےنابؽوجڑےنفا یافرڑجفاےنفا یدفونںرپتنعلیکےہ،افرانبااحسؼےناابؿنباصحل

ےساںوہںےننسحےن،نسحےنہیفصےس،ہیفصےناعہشئریضاہللاہنعےساسےکاتمعدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،رمعفنبرمہ،نسحنبملسمنبانیؼ،ہیفصتنبہبیش،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ابولںںیموجڑاگلےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 875

راوی  :اح٤س ب٘٣ ٩سآ ،٦ـ ١ب ٩س٠امی٨٣ ،٪ؼور بً ٩بساٟزح ٩٤اپىی واٟس سے ،وہ اس٤اء ب٨ت ابی بُک رضی اہلل ً٨ہا

 ١بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسث َ ِتىٔی أُم ِّی ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساَ ٔ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُٓ َـ ِی ُ

ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ُِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َجائ َ ِت ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ِنِّٔی أَِ َٜ ِ ٧ح ُت ابِ ًَٔ٨ی ث ُ َّ ٥أَ َػابَ َضا
اػ ََ ٠ة
َ ١رأِ َس َضا ٓ ََش َّب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟو ٔ
َطَ ِٜوی َٓ َت َ٤ز َََّ ٚرأ ِ ُس َضا َو َز ِو ُج َضا َي ِش َت ٔح ُّثىٔی ب ٔ َضا أََٓأ َ ٔػ ُ
َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة
ادمح نب دقماؾ  ،لض نب امیلسؿ ،وصنمر نب دبعارلنمح اینپ فادل ےس ،فہ اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک
اکی وعرت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہح  افر اس ےن رعض ایک ہک ںیم ےن اینپ یٹیب یک اشدی رکدی ،رھپ
اس وک امیبری القح وہیئگ ،وتاس ےک رس ےک ابؽ ڑھجےئگ افراس اکوشرہاسیک رطػ رتبغ ںیہنرکات وت ایک ںیم اس ےکابولں ںیم
وجڑدفں،وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنابؽوجڑےنفا یافرڑجفاےنفا یوکرباالھباہک۔
رافی  :ادمحنبدقماؾ ،لضنبامیلسؿ،وصنمرنبدبعارلنمحاینپفادلےس،فہاامسءتنبایبرکبریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ابولںںیموجڑاگلےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 876

راوی  :آز ،٦طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ اپىی بیوی ٓاك٤ہ سے وہ اس٤اء ب٨ت ابی بُک رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩ا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓاك ََٔ ٤ة ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ُِکٕ َٗاَِ ٟت  ٩َ ٌََ ٟأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

اػ ََ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟو ٔ

آدؾ،ہبعش،اشہؾنبرعفہاینپویبیافہمطےسفہاامسءتنبایبرکبریضاہللاہنعےسرفاتیرکیتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملس ےن
ابؽوجڑےنفا یافرابؽڑجفاےنفا یرپتنعلیکےہ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،اشہؾنبرعفہاینپویبیافہمطےسفہاامسءتنبایبرکبریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ابولںںیموجڑاگلےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 877

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩اتً ،١بساہلل ً ،بیس اہلل ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩زرضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٔ ٕ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اػ ََ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة َوا َِ ٟوا ٔط ََ ٤ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط ََ ٤ة َو َٗا ََ ٧ ٢آ ٔ ٍْ ا َِ ٟو ِط ُ ٥فٔی اَ ٠ِّ ٟثةٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ ا َِ ٟو ٔ

دمحم نباقملت ،دبعاہلل  ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن ابؽ وجڑےنفا ی

افرڑجفاےنفا یافروگدانھاگلےنفا یافروگلاےنفا یرپتنعلیکےہ،انعفےناہکفمشڑبجفںںیموہاتےہ۔
رافی  :دمحمنباقملت،دبعاہلل،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ابولںںیموجڑاگلےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 878

راوی  :آز ،٦طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ،سٌیس ب٣ ٩شیب

آِ َٗ ِس َٕ ٣ة
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة َسُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا ََٗ ٢س ٌََٔ ٣ُ ٦او ٔ َی ُة ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٔ َ
َ
َ ١ص َذا َُي ِ َ ٍ ا َِ ٟی ُضوز ِٔ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِ َد َُّ ٛب ّة َٔ ٩ِ ٣ط ٌَز ٕ َٗا َ٣َ ٢ا ُُ ٨ِ ٛت أَ َری أَ َح ّسا َئ ٌَِ ُ
َٗ ٔس ََ ٣ضا َٓ َد َلب َ َ٨ا َٓأ ِ َ
اػ ََ ٠ة فٔی َّ
ور َي ٌِىٔی ا َِ ٟو ٔ
اٟظ ٌَز ٔ
َس َّ٤ا ُظ اٟزُّ َ
آدؾ،ہبعش،رمعفنبرمہ،دیعسنببیسمےتہکںیہہکرضحتاریماعمفہیبجآرخیابرودہنیںیمآےئوتہبطخدای،ابولںاککیاھچگ
اکنالافر اہک ہکںیم ےنوساےئوہیدےک یسکوکہیاکؾرکےت وہےئںیہنداھکی،ےب کشآپ یلصاہللہیلعفملسےن اس وکابولں ںیم
ویپدناگلےنوجزفر(رفبی)ےسریبعتایک۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،رمعفنبرمہ،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںاکرہچےےکابولںوکاصػرےنھکاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ

وعروتںاکرہچےےکابولںوکاصػرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 879

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ت َوا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة َٗا َِ ًَ ٩َ ٌََ ٟ ٢ب ُس اہللٔ ا َِ ٟوا ٔط َ٤ا ٔ
ت
ت ُ ٠ِ ٔ ٟح ِش ٔ ٩ا َِِ ٤ُ ٟي ِّ َ ٍا ٔ
َوا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
وب َ٣ا َص َذا َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َو َ٣ا لٔی ََل أَ َِ ٩َ ٌََ ٟ ٩ِ ٣َ ٩ُ ٌَ ٟر ُسو ُ ٢اہللٔ
ت َخ َِٙ ٠اہللٔ َٓ َ٘اَِ ٟت أ ُ َُّ ٦ي ٌِ ُ٘ َ
َّ
اب اہللٔ َٗاَِ ٟت َواہللٔ َِ َ٘ ٟس َ ِ
َقأِت ٔیطٔ َِ َ٘ ٟس َو َج ِست ٔیطٔ َو َ٣ا آ َتا ُ٥ِ ٛ
َوفٔی َ ٔ ٛت ٔ
َقأ ُت َ٣ا بَي ِ َن اِ ٠ٟو َحي ِ ٔن ٓ ََ٤ا َو َج ِستُطُ َٗا ََ ٢واہللٔ َٟئ ٔ َِ َ ٩
َ
اَّ ٟز ُسو َُٓ ٢د ُُذو ُظ َو َ٣ا َ َ ٧ضا ُُ ٨ِ ًَ ٥ِ ٛط َٓاَ ِ ٧ت ُضوا
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،ہمقلع ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل وگدانھ اگلےن فا ی افر رہچے ےک ابؽ اصػ رکےن فا ی افر
وخوصبریتےکےئلداوتنںوکاشکدہرکےنفا یوجاہللیکدیپایکوہح وصرتوکدبےنلفا یںیہ،اؿرپتنعلیک،اؾوقعیبےنوپاھچہی
ویکں؟دبعاہللےنںیمویکںاسرپتنعلہنرکفںسجرپاہللےکروسؽےنتنعلیکافر اتباہللںیمیھبیہیےہ،اؾوقعیبےن
اہکںیمےناسررقآؿڑپاھ ےہنکیلںیمےناسںیم ںیہناپای،دبعاہللےناہکارگوترقآؿڑپیتھ وترھپاسںیم رضفراپیتہکوجاہلل
ےکروسؽںیہمتدںیاےسےلولافرسجےسعنمرکںیاسےسابزآاجؤ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابؽڑجفاےنفا یوعرتاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
ابؽڑجفاےنفا یوعرتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 880

راوی ٣ :ح٤سً ،بسہً ،بیس اہلل ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َّْ ٤س َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اػ ََ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة َوا َِ ٟوا ٔط ََ ٤ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط ََ ٤ة
ا َِ ٟو ٔ
دمحم ،دبعہ ،دیبع اہلل  ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ابؽ وجڑےن فا ی افر ڑجفاےن فا ی افر
وگدنانھاگلےنفا یافروگلاےنفا یرپتنعلیک۔
رافی  :دمحم،دبعہ،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ابؽڑجفاےنفا یوعرتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 881

راوی  :ح٤یسی ،سٔیا ،٪ہظآ ،٦اك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر ،اس٤اء

َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَُ َّ ٧ط َسَٓ ٍَ ٔ٤اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َت ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ ِس َ٤ا َئ َٗاَِ ٟت َسأََِ ٟت ا َِ ٣زأَ ْة
ٔ ٓ ١یطٔ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪ابِ ًَٔ٨ی أَ َػابَ ِت َضا ا َِ ٟح ِؼ َب ُة َٓا ََّ ٣ز ََ ٚط ٌَزُصَا َوِنِّٔی َز َّو ِجت َُضا أََٓأ َ ٔػ ُ
اػ ََ ٠ة َوا ِِ ٤َ ٟو ُػو ََ ٟة
َٓ َ٘ا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ ا َِ ٟو ٔ
دیمحی،ایفسؿ،اشہؾ،افہمطتنبذنمر،اامسءیتہکںیہہکاکیوعرتےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسوپاھچہکایروسؽاہللریمییٹیبوک
کچیچ لکن آح  وت اس ےک رس ےک ابؽ ڑھج ےئگ ںیہ افر ںیم ےن اس اک اکنحرکدای ےہ وت ایک ںیم اس ےک ابولں ںیم ویپدن اگلدفں ،آپ
ےنرفامایاہللےنابؽوجڑےنفا یافرڑجفاےنفا یرپتنعلیکےہ۔

رافی  :دیمحی،ایفسؿ،اشہؾ،افہمطتنبذنمر،اامسء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ابؽڑجفاےنفا یوعرتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 882

راوی  :یوسٕ ب٣ ٩وسیٓ ،ـی ١ب ٩زٛين ،ػْخ ب ٩جویزیہ٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ٤ا

ْخ بِ ُُ ٩ج َویِزٔیَ َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ
وسی َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
َح َّسثَىٔی یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
 ١بِ ُُ ٩ز َٛي ِ ٕن َح َّسثَ َ٨ا َػ ِ ُ
اػ َُ ٠ة
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟوا ٔط َُ ٤ة َوا ِ٤ُ ٟو َت ٔظ َُ ٤ة َوا َِ ٟو ٔ

َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ َُ ٠ة َي ٌِىٔی  ٩َ ٌََ ٟأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

وی فنبومیس،لیضفنبدنیک،رخصنبوجریہی،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہلل امہنےتہکںیہہکںیمےنیبناپکیلصاہلل
ہیلعفملسےسںیمےنانسایہیاہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوگدانھاگلےنفا یافروگلاےنفا یافرابولںںیمویپدناگلےنفا ی
افروگلاےنفا یینعبسرپیبنیلصاہللہیلعفملسےناؿبسرپتنعلیکےہ۔
رافی  :وی فنبومیس،لیضفنبدنیک،رخصنبوجریہی،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہلل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
ابؽڑجفاےنفا یوعرتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 883

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩اتً ،١بساہلل  ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ،اب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َرض َٔی
ت ُ ٠ِ ٔ ٟح ِش ٔ ٩ا َِِ ٤ُ ٟي ِّ َ ٍا ٔ
ت َوا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
ت َوا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
ت َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط َ٤ا ٔ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ ا َِ ٟوا ٔط َ٤ا ٔ
ت َخ َِٙ ٠اہللٔ َ٣ا لٔی َلَ

اب اہللٔ
أَ ِ٨َ ٌََ ٟ ٩ِ ٣َ ٩ُ ٌَ ٟطُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔی َ ٔ ٛت ٔ

دمحمنباقملت،دبعاہلل،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع،انبوعسمدریضاہللہنعےتہک ںیہہکاہللےنوگدنےنھفا یافردگوھاےنفا ی
افررہچےےکابؽاصػرکےنافرنسحےکےئلداوتنںوکاشکدہرکےنرپوجاہللیکانبح وہح وصرتوکدبےنلفا یںیہ،اؿبسرپ
تنعلیکےہ،رھپںیمویکںاسرپتنعلہنرکفںسجرپاہللےکروسؽےنتنعلیکےہافرابت اتبںیموموجدےہ۔
رافی  :دمحمنباقملت،دبعاہلل،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع،انبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگدےنھفاےلاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وگدےنھفاےلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 884

راوی  :یحٌی ً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠ا ٌَِ ٟي ِ ُن َح ٌَّ ٙوَ َ ٧هی ًَ ِ ٩ا َِ ٟو ِط ٔ٥

ییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکرظنگلاجانقحےہ

افروگدےنھےسعنمرفامای۔
رافی  :ییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وگدےنھفاےلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 885

راوی  :اب ٩بظار ،اب٣ ٩ہسی ،سٔیا٪

ََک ُت ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ًَٔ ٩اب ٔ ٕص َحس َ
َح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔیث َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر ًَ ِ٩
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢ذ َ ِ
وب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔ َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر
ِٔبِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط ٔ ٩ِ ٣أ ُ َِّ ٦ي ٌِ ُ٘ َ
انب اشبر ،انب دہمی ،ایفسؿ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن دبعارلنمح نب اعسب ےس وصنمر یک دحثی ،اربامیہ ،ہمقلع ،دبعاہلل ےک
فاہطسےسایبؿیکوتاںوہںےناہکہکںیمےناؾوقعیبےسدبعاہللیکدحثییکرطحینسےہ۔
رافی  :انباشبر،انبدہمی،ایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وگدےنھفاےلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 886

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہً ،و ٪ب ٩ابی جحیٔہ

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أَبٔی َٓ َ٘ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

ًَ ِ ٩ثَ ََّ ٩ٔ ٤
اٟسَ ٔ ٦وثَ َ ٩ٔ ٤ا ِٟکَِٔ ٠ب َوآک ٔ ٔ ١اِّ ٟزبَا َو ُ٣وکٔٔ٠طٔ َوا َِ ٟوا ٔط َ٤ةٔ َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط َ٤ةٔ

امیلسؿنب جب،ہبعش،وعؿنبایبہفیحجےتہکںیہہکںیمےنا ےنفادلوکایبؿرکےتوہےئانسہکآپیلصاہللہیلعفملسےنوخؿ
یک تمیافرےتکیک تمیافروسداھکےنافرالھکےنافرمسجوکوگدےنھافردگفاےنےسعنمرفامای۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،وعؿنبایبہفیحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دگفاےنفا یاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
دگفاےنفا یاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 887

راوی  :زہي ٍ بُ ٩حب ،جزیز٤ً ،ارہ ،ابوزرًہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أتُ َٔی ًُ َ٤زُ بٔا َِ ٣زأَة ٕ َت ٔظ َُ َ٘ َٓ ٥اَ٘ َٓ ٦ا َ ٢أَ ِن ُظ ُس ُ٥ِ ٛ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِ ٍُ بِ ُِ َ ٩
بٔاہللٔ ََ ٩ِ ٣س ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٟو ِط َٔ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا أَ ٔ٣ي َ ٍ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أََ٧ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َٗا َ٢
َ٣ا َسَ ٌِ ٔ٤ت َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل َت ٔظ َِ ٩َ ٤و ََل َت ِش َت ِو ٔط ِ٩َ ٤

زریہ نب  جب ،رجری ،امعرہ ،اوبزرہع ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وگدےنھ فا ی اکی وعرت یبن اپک یلص اہلل ہیلع فملس ےک
اپسآح ،رضحترمعڑھکےوہےئافررفامایہکںیممتےسدخااکفاہطسداتیوہںہکسکےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسوگدےنھ ےک
قلعتم انس ےہ ،اوبرہریہ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ڑھکا وہا افر اہک اے اریماوملنینم ںیم ےن انس ےہ  ،اںوہں ےن وپاھچ مت ےن ایک انس ےہ ،

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک وکح  وعرت ہن وت مسج وگدے افر ہن
دگفاےئ۔
رافی  :زریہنب جب،رجری،امعرہ،اوبزرہع،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
دگفاےنفا یاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 888

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بیس اہلل ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اػ ََ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة َوا َِ ٟوا ٔط ََ ٤ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط ََ ٤ة
ا َِ ٟو ٔ
دسمد،ییحینبدیعس،دیبعاہلل ،انعف،رضحتانبرمعریض اہللہنع ےتہکںیہہک یبنیلصاہللہیلعفملس ےنابؽ ںیمویپدن اگلےنفا ی افر
ویپدنوگلاےنافروگدےنفا یافردگفاےنفا یرپتنعلیکےہ۔
رافی  :دسمد،ییحینبدیعس،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
دگفاےنفا یاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 889

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل ً٨ہ

اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ

ت ُ ٠ِ ٔ ٟح ِش ٔ ٩ا َِِ ٤ُ ٟي ِّ َ ٍا ٔ
ت َوا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
ت َوا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
ت َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط َ٤ا ٔ
ًَ ُِ ٨ط  ٩َ ٌََ ٟاہللُ ا َِ ٟوا ٔط َ٤ا ٔ
ت َخ َِٙ ٠اہللٔ َ٣ا لٔی َلَ أَ ِ٩ِ ٣َ ٩ُ ٌَ ٟ
اب اہللٔ
َ ٩َ ٌََ ٟر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔی َ ٔ ٛت ٔ

دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،وصنمر ،اربامیہ ،ہمقلع ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک وگدےن فا ی افر دگفاےن فا ی افر
رہچے ےکابؽاصػرکےنفا یافرنسح ےک ےئلداوتنں وکاشکدہرکےنفا یوجاہلل یک انبح وہح  وصرت وکدبڈایتل ںیہ ،اؿ رپاہلل
ےکروسؽےنتنعلیکےہافرہیابت اتباہللںیمیھبوموجدےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصتریفںاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وصتریفںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 890

راوی  :آز ،٦اب ٩ابی ذئب ،زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ ،ابوك٠حہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔی ك َ َِ ٠ح َة َرض َٔی
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
 ١ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بَ ِي ّتا ٓ ٔیطٔ کَِْ ٠ب َو ََل َت َؼاؤیزُ َو َٗا ََّ ٢
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َِٗ ٥ا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِس ُخ ُ
ض َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا كَ َِ ٠ح َة َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

آدؾ،انبایب ذبئ،زرہی،دیبعاہلل نبدبعاہلل نب ہبت ،رضحتانبابعسریضاہللہنع،اوبہحلط ےتہکںیہہک یبن یلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایہکرفےتشاسرھگںیمدالخںیہنوہےتسجںیمےتکوہںافرہناسرھگںیمسجںیموصتریںیوہںافرثیلےنایبؿ ایک
ہک ھجم ےس ویسن ےن اںوہں ےن انب اہشب ےس وباہطس دیبع اہلل  ،انب ابعس ،اوبہحلط ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس
انس۔
رافی  :آدؾ،انبایبذبئ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبت،رضحتانبابعسریضاہللہنع،اوبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایقتمےکدؿوصتریانبےنفاےلےکذعاباکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
ایقتمےکدؿوصتریانبےنفاےلےکذعاباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 891

راوی  :ح٤یسی ،سٔیا ،٪اً٤ع٣ ،ش٥٠

َفأَی فٔی
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا َ٨َّ ُٛ ٢ا َُ ِ ٣َ ٍَ ٣
َّسو ٕ ٚفٔی َزارٔ َي َشارٔ بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِ ٍ ٕ َ َ
ض ًَ َذا ّبا ً ٔ َِ ٨س اہللٔ
ُػ َّٔتٔطٔ َت َ٤اث ٔی ََ٘ َٓ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢أَ َط َّس ا٨َّ ٟا ٔ
و٪
یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ا َِ ٤ُ ٟؼو ُِّر َ
دیمحی ،ایفسؿ ،اشمع ،ملسم ےتہک ںیہ ہک مہ رسمفؼ ےک اسھت اسیر نب ریمن ےک رھگ ںیم ےھت ،وت رسمفؼ ےن اؿ ےک رھگ ںیم ےمسجم
دےھکی وت اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن دبعاہلل وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت ہک ایقتم ےک دؿ اہلل ےک
زندکیبسےسزایدہذعابوصتریںیانبےنفاولںوکوہاگ۔
رافی  :دیمحی،ایفسؿ،اشمع،ملسم

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

ابب  :ابلساکایبؿ
ایقتمےکدؿوصتریانبےنفاےلےکذعاباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 892

راوی  :ابزاہی ٥ب٨٣ ٩ذر ،ا٧ص بً ٩یاقً ،بیس اہلل ٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ َُٔ ً ٩یاقٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ِخب َ َ ٍ ُظ
و ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ض ِ ٥أَ ِح ُیوا َ٣ا
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٪َّ ٔ ِ ٢أ ٟذ َ
اٟؼ َو َر ي ٌَُ َّذب ُ َ
یَ ٩ي ِؼ ََ ٌُ ٨
وَ ٪ص ٔذظ ٔ ُّ
َخ َِ٘ ٠ت ُِ٥
اربامیہنبذنمر،اسننبایعض،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوج
ولگہیوصتریںیانبےتںیہ،ایقتمےکدؿذعابںیمالتبمےئکاجںیئےگافراؿےساہکاجےئاگہکوجمتےندیپاایکےہ،اسںیم
اجؿڈاول۔
رافی  :اربامیہنبذنمر،اسننبایعض،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصتریںیوتڑدےنیاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وصتریںیوتڑدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 893

راوی ٌ٣ :اذ بٓ ٩ـاٟہ ،ہظا ،٦یحٌی ٤ً ،زا ٪ب ٩حلا ،٪حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ا ٪أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َح َّسثَ ِت ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی
ا ٪بِ ٔ ٩ح َّٔل َ
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦یَ ِحٌَی ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

یب ِ ٔ ََّل َن َ٘ َـ ُط
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یَ ٩ِ ُٜیَتِ ٍُ ُک فٔی بَ ِيتٔطٔ َط ِیئّا ٓ ٔیطٔ َت َؼاُ ٔ ٟ

اعمذنباضفہل،اشہؾ،ییحی،رمعاؿنباطحؿ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسا ےنرھگںیموکح 
ایسیزیچںیہنوھچڑےتےھتسجںیموصتریںیوہیتںیھت،ہکلبایسیزیچفںوکانکچوچررکدےتیےھت۔
رافی  :اعمذنباضفہل،اشہؾ،ییحی،رمعاؿنباطحؿ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وصتریںیوتڑدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 894

راوی ٣ :وسیً ،بس اٟواحس٤ً ،ارہ ،ابوزرًہ

َ
َ َ
َ
َ
َفأَی أَ ًِ ََلصَا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی َح َّسث َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ َح َّسث َ٨ا ًُ ََ ٤ارةُ َح َّسث َ٨ا أبُو ز ُِر ًَ َة َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت َ ٍَ ٣أبٔی ص َُزیِ َز َة َز ّارا بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َ َ
َُ ٣ؼو ِّّرا ي َُؼو ُِّر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢و َ ٩ِ ٣أَهِ ََ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٥ُ ٠ذ َص َب َی ِدَ َٛ ُٙ ُ٠دِ٠قٔی ََِٓ ٠ی ِدُ٘ ُ٠وا َح َّب ّة

َو َِ ٟی ِدُ٘ ُ٠وا ذ ََّر ّة ث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َت ِو ٕر ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕئ َٓ َِ َش َ ١یَ َسیِطٔ َحًَّی بَ َِٔ َّ ٠بِ َلطُ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ َط ِی ْئ َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٨ِ ٣ُ ٢ت َهی ا ِٟحَِٔ ٠یةٔ

ومیس،دبعاولادح،امعرہ،اوبزرہعےتہکںیہہکںیماوبرہریہریضاہللہنعےک اسھتودہنیےکاکینؿںیمدالخوہوتداھکیہکاس
ےکافرپاکیوصمروصتریںیانبراہےہ،وتاںوہںےناہکہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہکاسےسڑبھرکاظمل
وکؿ ےہ ،وج ریمے دیپا رکےن یک رطح دیپا رکےن یک وکشش رکے ،ارگ ااسی ےہ وت اکی داہن دیپا رکےک دےھکی افر اکی ذرہ دیپا

رکےکدےھکیرھپاپیناکربنتوگنماایافردفونںاہھتلغبکتاچنہپرکدوھےئ،ںیمےنوپاھچاےاوبرہریہمتےنیبنیلصاہللہیلعفملس
ےسھچکاسےکقلعتمانسےہ،اہکہکزویرےکےننہپیکااہتنح ہگجکتدوھےئ(اہجںکتزویرےنہپاجےتںیہ)۔
رافی  :ومیس،دبعاولادح،امعرہ،اوبزرہع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصتریفںےکاھچبےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وصتریفںےکاھچبےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 895

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا٪

ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥و َ٣ا بٔا ِٔ ٤َ ٟسی َٔ ٨ة َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ أَٓ َِـ ُ
ُقا ٕ ٦لٔی
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة َرضٔ َی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗس ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠س َ ٕ
َف َو َٗ ِس َست َ ِ ٍ ُت بٔ ٔ َ
ض ًَ َذا ّبا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
ًَل َی َس ِض َوة ٕ لٔی ٓ َٔیضا َت َ٤اث ٔی ُ
٤َّ ٠َ َٓ ١ا َرآ ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َت َُ ٜط َو َٗا َ ٢أَ َط ُّس ا٨َّ ٟا ٔ
ُو ٪ب ٔ َد ِٙٔ ٠اہللٔ َٗاَِ ٟت َٓ َح ٌَ ِ٨َ ٠ا ُظ و ٔ َسا َز ّة أَ ِو و ٔ َسا َز َتي ِ ٔن
َّأ ٟذ َ
ی ٩ي َُـاص َ

یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن دبعارلنمح نب اقمس ےس انس (آج ودہنی ںیم اؿ ےس ڑبھ رک وکح  آد ی ںیہن)
اںوہںےنایبؿایکہکںیم ےنا ےنفادلےسانساںوہںےنرضحتاعہشئریضاہللاہنعوکایبؿرکےتوہےئانسہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس اکی رفس ےس فا س رشتفی الےئ ،ںیم ےن نحص ںیم اکی رپدہ اکٹلای وہا اھت ،سج رپ وصتریںی ںیھت ،بج روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفملسےناسوکداھکیوتاھپڑڈاال افررفامایہکایقتمےکدؿبسےسزایدہذعاباؿوکوہاگوجاہللیکدیپایکوہح زیچفںیک
لقنااترےتںیہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعاکایبؿےہہکںیمےناسےکاکیایدفےیکتانبےئل۔

رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وصتریفںےکاھچبےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 896

راوی ٣ :شسزً ،بساہلل ب ٩زاُز ،ہظا ٦اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗس َٔ ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
 ١أََ٧ا َوأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ِٔ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا ٕئ
َس َ ٕ
َٓ ١أ َ ََ ٣زنٔی أَ ِ ٪أَِ٧ز ٔ ًَطُ َٓ َ٨زَ ًِ ُت ُط َو ُُ ٨ِ ٛت أَُِ َت ٔش ُ
َف َو ًَ َُّ ِ٘ ٠ت ُز ِرُ ٧وکّا ٓ ٔیطٔ َت َ٤اث ٔی ُ
َواح ٔ ٕس
دسمد ،دبعاہلل نب داؤد ،اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی رفس ےس فا س
رشتفیالےئافرںیمےناکیرپدہاکٹلدای،سجںیموصتریںیںیھت،ھجموکاسےکااترےناکمکحدایوتںیمےناسوکااتردایافرںیم
افریبنیلصاہللہیلعفملساکییہربنتےسلسغرکےتےھت۔
رافی  :دسمد،دبعاہللنبداؤد،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصتریفںرپےنھٹیبیکرکاتہاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وصتریفںرپےنھٹیبیکرکاتہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 897

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢جویزیہ٧ ،آٍٗ ،اس ،٥حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُج َویِز ٔ َی ُة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا ا ِطت َ َ ٍ ِت ٤ُِ ٧زُ َٗ ّة ٓ َٔیضا
وب ِلٔ َی اہللٔ ٔ٤َّ ٣ا أَذِِ َ ٧ب ُت َٗا َ٣َ ٢ا َص ٔذظ ٔ ا٤ِ ٨ُّ ٟزُ َٗ ُة
َت َؼاؤیزُ َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟب ٔ
اب َٓ ٥َِ ٠یَ ِس ُخ ُِِ ٠ُ٘ َٓ ١ت أَتُ ُ
وَ ٪ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ض ِ ٥أَ ِح ُیوا َ٣ا َخ َِ٘ ٠ت َُِ ٥وِ ٔ َّ٪
اٟؼ َورٔ ي ٌَُ َّذب ُ َ
ُُِٗ ٠ت َ ٔ ٟت ِحَ ٔ ٠ص ًََِ ٠ی َضا َو َت َوسَّ َس َصا َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أَ ِػ َح َ
اب صَ ٔذظ ٔ ُّ
اٟؼ َورةُ
ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة ََل َت ِس ُخ ُ
 ١بَ ِي ّتا ٓ ٔیطٔ ُّ
اجحجنباہنمؽ،وجریہی،انعف،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےناکیدگارخدیاسجںیموصتریںیںیھت،ہیدھکیرکیبنیلصاہلل
ہیلع فملس درفازے رپ ڑھکے وہ ےئگ افر ادنر رشتفی ہن الےئ ،ںیم ےن رعض ایک ہک دخا یک دراگہ ںیم ا ےن وصقر ےس وتہب رکیت
وہں ،آپ ےن رفامای ہی دگا شیک ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک ہک اؿ ومرویتں ےک انبےن فاےل ایقتم ںیم ذعاب دے اجںیئ ےگ افر
رفےتشاسرھگںیمدالخںیہنوہےتسجںیموصتریںیوہں۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،وجریہی،انعف،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابلساکایبؿ
وصتریفںرپےنھٹیبیکرکاتہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 898

راوی ٗ :تيبہٟ ،یث ،بٜي ٍ ،بَّس ب ٩سٌیس ،زیس ب ٩خاٟس

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َّ
َّس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة َػاح ٔٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
َّس ث ُ َِّ ٥
اط َتکَی
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٪َّ ٔ ِ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة ََل َت ِس ُخ ُ
اٟؼ َورةُ َٗا َ ٢بُ ِ ْ
 ١بَ ِي ّتا ٓ ٔیطٔ ُّ

یب َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ٥َِ ٟیُ ِدب ٔ ِ ٍَ٧ا
َزیِ ْس َٓ ٌُ ِسَ٧ا ُظ َٓإٔذَا ًَل َی بَابٔطٔ ٔست ِ ْ ٍ ٓ ٔیطٔ ُػ َور ْة َٓ ُُِ٘ ٠ت ٌُ ٔ ٟب َ ِیسٔاہللٔ َرب ٔ ٔ
اٟؼ َورٔ َی ِو َ ٦اَلِ َ َّو َٔ٘ َٓ ٢ا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ أََ ٥َِ ٟت ِش َُ ٌِ ٤ط ح ٔي َن َٗا َََّ ٔ ِ ٢ل َرٗ ِّ٤ا فٔی ث َ ِو ٕب َو َٗا َ ٢ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِْ ٤زو ص َُو ابِ ُ٩
َزیِ ْس ًَ ُِّ ٩
َّس َح َّسثَ ُط َزیِ ْس َح َّسثَطُ أَبُو ك َ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ ُط بَُٜي ِ ْ ٍ َح َّسثَطُ بُ ِ ْ
ہبیتق،ثیل،ریکب،رسبنبدیعس،زدینباخدلروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاحصیباوبہحلطےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایک
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رفےتش اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت سج ںیم وصتریںی وہں ،رسب اک ایبؿ ےہ ہک زدی
امیبر وہےئ وت مہ اؿیک ایعدت وک ےئگ اؿ ےکدرفازے رپ اکیرپدہ اکٹل وہاداھکی ،سج ںیم وصتریںیںیھت ،ںیم ےن دیبع اہلل ےس وج
ومیمہن زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رپفردہ ےھت ،اہک ہک ایک زدی ےن ےلہپ دؿ وصتریفں ےک قلعتم ںیمہ ربخ ںیہن دی یھت ،دیبع اہلل
ےناہکہکایکمتےناؿوکڑپکفںےکشقنفاگنروکینثتسمرکےتوہےئںیہنداھکیافرانبفبہےنایبؿایکہکمہرمعفنباحرثےن
وباہطسریکب،رسب،زدیایبؿایکہکاؿےساوبہحلطےنافرںوہںےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیایک۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،ریکب،رسبنبدیعس،زدینباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصتریفاےلڑپکفںںیمامنزڑپےنھیکرکاتہاکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وصتریفاےلڑپکفںںیمامنزڑپےنھیکرکاتہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 899

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩یَّسہً ،بساٟوارثً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َق ْا٦
َّس َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
اَ ٔ ٪
ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َست َ َ ٍ ِت بٔطٔ َجاَ ٔ ٧ب بَ ِيت َٔضا َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ٔ٣ی ٔلی ًَىِّی َٓإَّٔ ٧طُ ََل َتزَا َُ ٢ت َؼاؤیزُ ُظ َت ٌِز ٔ ُق لٔی فٔی

َػ ََلت ٔی
رمعاؿنبرسیمہ،دبعاولارث،دبعازعلسینب بیہص ،اسن ریضاہللہنع ےتہک ںیہہک رضحتاعہشئریضاہلل اہنعےکرھگ ےکاکی
رطػرپدہاھتوجاںوہںےناکٹلدایاھت،وتآپیلصاہللہیلعفملسےناؿےسرفامایہکاسوکھجمےسدفررکدف،اسےئلہکہیوصتریںی
ریمیامنزںیمریمےاسےنموہیتںیہ۔
رافی  :رمعاؿنبرسیمہ،دبعاولارث،دبعازعلسینببیہص،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفےتشاسرھگںیمدالخںیہنوہےتسجںیموصتریںیوہں...
ابب  :ابلساکایبؿ
رفےتشاسرھگںیمدالخںیہنوہےتسجںیموصتریںیوہں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 900

راوی  :یحٌی ب ٩س٠امی ،٪اب ٩وہب٤ً ،ز ب٣ ٩ح٤س ،سا٥ٟ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ َ٤زُ ص َُو ابِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ َٗا ََ ٢و ًَ َس أ ٨َّ ٟي َّی
َّ
َف َ
َْخ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠جبِ ٍٔی ُ
اث ًََِ ٠یطٔ َحًی ا ِط َت َّس ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠
ََ ١
 ١بَ ِي ّتا ٓ ٔیطٔ ُػ َور ْة َو ََل کَِْ ٠ب ٗا ٢ابوًبساہلل صو ً٤زب٣ ٩ح٤س ب٩
َو َس ََّ ٔ ٘٠َ َٓ ٥َ ٠ی ُط َٓظَ کَا َِِٔ ٟیطٔ َ٣ا َو َج َس َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َِّٔ٧ا ََل ِ َ ٧س ُخ ُ
زیس بً ٩بس اہلل اب٤ً ٩ز
ییحی نب امیلسؿ ،انب فبہ ،رمع نب دمحم ،اسمل ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ربجلی ہیلع امالسؾ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس
آےن اک فدعہ ایک اھت نکیل اںوہں ےنآےن ںیم دری یک وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک تہب فیلکت وہح  ،یبن یلص اہلل ہیلع فملس ابرہ رشتفی
الےئافرربجلیہیلعامالسؾےناہکہکمہاسرھگںیمدالخوہےتسجںیموصتریوہافرہنیہاسرھگںیمسجںیمےتکوہں۔

رافی  :ییحینبامیلسؿ،انبفبہ،رمعنبدمحم،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصتریفاےلرھگںیمدالخہنوہےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وصتریفاےلرھگںیمدالخہنوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 901

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک٧ ،آٍٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤سً ،ائظہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

اب
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط أََ َّ ٧ضا ا ِطت َ َ ٍ ِت ٤ُِ ٧زُ َٗ ّة ٓ َٔیضا َت َؼاؤیزُ َٓ َ٤َّ ٠ا َرآصَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠اًَ ٦ل َی ا َِ ٟب ٔ
وب ِلٔ َی اہللٔ َوِلٔ َی َر ُسؤٟطٔ َ٣اذَا أَذِِ َ ٧ب ُت َٗا َ٣َ ٢ا بَا َُ ٢ص ٔذظ ٔ
ُِکاص َٔی َة َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَتُ ُ
َٓ ٥َِ ٠یَ ِس ُخ َِ ٌََ ٓ ١زٓ َِت فٔی َو ِجضٔطٔ ال َ َ
اٟؼ َورٔ
ا٤ِ ٨ُّ ٟزُ َٗةٔ َٓ َ٘اَِ ٟت ا ِطت َ َ ٍیِت َُضا َ ٔ ٟت ِ٘ ٌُ َس ًََِ ٠ی َضا َو َت َوسَّ َس َصا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠أَ ِػ َح َ
اب صَ ٔذظ ٔ ُّ
َّ
اٟؼ َو ُر َلَ َت ِس ُخُ ُ٠ط ا ََِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة
ي ٌَُ َّذب ُ َ
و ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َو ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ض ِ ٥أَ ِح ُیوا َ٣ا َخ َِ٘ ٠ت َُِ ٥و َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ا ِٟب َ ِی َت أ ٟذی ٓ ٔیطٔ ُّ
دبعاہللنبہملسم ،امکل،انعف،اقمسنبدمحم،اعہشئزفہج یبن یلصاہللہیلعفملسیتہک ںیہہک اکیدگارخدیا،سج ںیموصتریںیںیھت،
بجروسؽاہلل یلصاہللہیلع فملس ےناس وکداھکیوتدرفازےرپڑھکےوہےئگ افرادنررشتفیںیہنالےئ ،ےھجمآپ ےکرہچے
ےسانوگاریےکآاثرولعمؾوہےئ،ںیمےن رعض ایکایروسؽاہلل!ںیماہللافرروسؽیکابراگہںیم وتہبرکیتوہں ،ھجمےس ایکاطخ
رسزدوہیئگ ےہ،آپےنرفامایہیدگاشیکےہ،ںیمےناہکہکںیمےنآپےکےنھٹیبافرہیکتاگلےنےکےئلاسوکرخدیاےہ،روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اؿ وصتریفں ےک انبےن فاےل ایقتم ےک دؿ ذعاب ںیم التبم ےئک اجںیئ ےگ ،افر اؿ ےس اہک
اجےئاگہکوجمتےندیپاایکےہاسوکزدنہرکفافررفامایہکسجرھگںیموصتریںیوہیتںیہاسںیمرفےتشدالخںیہنوہےت۔

رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،اقمسنبدمحم،اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصتریانبےنفاےلرپتنعلرکےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وصتریانبےنفاےلرپتنعلرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 902

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٨ُ ،سر ،طٌبہً ،و ٪ب ٩ابی جحیٔہ ،ابوححیٔہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط ِ
اطت َ َ ٍی ُ ََُل ّ٣ا َححَّا ّ٣ا

َٓ َ٘ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ثَ ََّ ٩ٔ ٤
اٟسَ ٔ ٦وثَ َ ٩ٔ ٤ا ِٟکَِٔ ٠ب َو َِ ٛش ٔب ا َِ ٟبغ ٔ ِّی َو ٩َ ٌََ ٟآک ٔ َ ١اِّ ٟزبَا َو ُ٣وک ٔ َُ ٠ط
َوا َِ ٟوا ٔط ََ ٤ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط ََ ٤ة َوا َِ ٤ُ ٟؼو َِّر
دمحمنبینثم،دنغر،ہبعش،وعؿنبایبہفیحج،اوبجحٹیفہےسرفاتیرکےتںیہہکاکیالغؾاںوہںےنیگنیسےنچنیھکفاالرخدیاوتاںوہںےن
اہک ہک یبن یلص اہللہیلعفملس ےن وخؿیک تمی ،ےتکیک  تمی ،زاہینیک امکح  ےس عنم رفامای افر وسد اھکےنفاےل افروسد الھکےنفاےل
افروگدےنفا یافردگفاےنفا یافرابولںوکوجڑےنفا یافرڑجفاےنفا یرپافروصتریںیانبےنفاےلرپتنعلیک۔
رافی  :دمحمنبینثم،دنغر،ہبعش،وعؿنبایبہفیحج،اوبجحٹیفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشیسکزیچیکوصتریانبےئاگوتاےسایقتمےکدؿفیلکتدیاجےئیگہکاسںیمر...

ابب  :ابلساکایبؿ
وجصخشیسکزیچیکوصتریانبےئاگوتاےسایقتمےکدؿفیلکتدیاجےئیگہکاسںیمرفحوھپےکنافرفہںیہنوھپکنےکساگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 903

راوی ً :یاغ ب ٩وٟیسً ،بساَلًلی ،سٌیس ب ٩ا٧ص ب٣ ٩اٟکٗ ،تازہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَی ُ
رض بِ َ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک یُ َح ِّس ُث َٗ َتا َز َة َٗا َ٢
َّاغ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَ ِ ٨َّ ٟ
َ
َک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی ُسئ ٔ ََ٘ َٓ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ
ُُ ٨ِ ٛت ً ٔ َِ ٨س ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َوص َُِ ٥ي ِشأ ُٟوُ َ ٧ط َو ََل َی ِذ ُ ُ

وح َوَِ ٟی َص ب ٔ َ٨آ ٕٔذ
اٟز َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ػ َّو َر ُػ َور ّة فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا ک ُ َِّ ٠
ٕ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ أَ ِ ٪یَ َِ ُٔ ٨ذ ٓ َٔیضا ُّ

ایعشنبفدیل،دبعاالیلع،دیعسنباسننبامکل،اتقدہریضاہللہنعےتہکںیہہکںیمانبابعسریضاہللہنعےکاپساھت،اسفتق
ولگاؿےس وساؽرکرےہےھتافریبنیلصاہللہیلعفملس اکذرکںیہنرکرےہےھت،اہیںکتہکبجاؿ ےسوساؽایکایگوتاہکہک
ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن داین ںیم یسک زیچ یک وصتری انبح  وت اس وک ایقتم ےک دؿ فیلکت
دیاجےئیگہکاسںیمرفحوھپےکنافرفہںیہنوھپکنےکساگ۔
رافی  :ایعشنبفدیل،دبعاالیلع،دیعسنباسننبامکل،اتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وساریرپیسکےکےھچیپےنھٹیباکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وساریرپیسکےکےھچیپےنھٹیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 904

راوی ٗ :تيبہ ،ابوػٔوا ،٪یو٧ص ب ٩یزیس ،اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس رضی اہلل ً٨ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ٪
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َػٔ َِو َ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رَ ٔ ٛب ًَل َی ح َٔ٤ا ٕر ًَل َی ِٔک َ ٕ
اٖ ًََِ ٠یطٔ َٗ ٔلی َٔ ْة ٓ ََسَّ ٔ ٛی ْة َوأَ ِر َز َٖ أ ُ َسا ََ ٣ة َو َرائ َ ُط

ہبیتق ،اوب ناواؿ ،ویسن نب سیدی ،انب اہشب ،رعفہ ،رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
اکیدگےھرپوساروہےئافراسرپدفکیکینبوہح اچدریھتافرا ےنےھچیپااسہموکاھٹبایاھت۔
رافی  :ہبیتق،اوبناواؿ،ویسننبسیدی،انباہشب،رعفہ،رضحتااسہمنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وساریرپنیتآدویمںےکےنھٹیباکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
وساریرپنیتآدویمںےکےنھٹیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 905

راوی ٣ :شسز ،یزیس ب ٩زریٍ ،خاٟسًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗس َٔ ٦أ ٨َّ ٟي ُّی
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِٔ ِ ً ٩
َّ
ِ َخ َِٔ ٠طُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٜ٣َ ٥َ ٠ة ِ
اس َت ِ٘ َب َ٠طُ أُُ َِیُ ٤َ ٔ ٠ة بَىٔی ًَ ِبسٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٓ َح ََ ١َ ٤واح ّٔسا بَي ِ َن یَ َسیِطٔ َو ِاْل َ َ
دسمد،سیدینبزرعی،اخدل،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےتہکںیہہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس رشتفیالےئ
وتینبدبعابلطملےکونرمعڑلےکآپےکاابقتسؽوکےلکنوتاکیوکآپےنا ےنآےگافردفرسےوکا ےنےھچیپاھٹبایل۔
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،اخدل،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع

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

وساریےکامکلاکیسکوکا ےنآےگاھٹبانضعبےناہکہکوساریاکامکلآےگےنھٹیبک...
ابب  :ابلساکایبؿ
وساریےکامکلاکیسکوکا ےنآےگاھٹبانضعبےناہکہکوساریاکامکلآےگےنھٹیباکزایدہقحتسمےہرگمہیہکفہاسیکااجزتیسکوکدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 906

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟوہاب ،ایوب

وب ذُ َٔک ََ َّ
ض أَتَی
ُٔک ََ ٣ة َٓ َ٘ا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
اٟث ََلثَةٔ ً ٔ َِ ٨س ً ِ ٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب َح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ َ ُّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس َح ََ ُٗ ١َ ٤ث َ ٥بَي ِ َن یَ َسیِطٔ َوا َِِ ٟٔـ ََ ١خ ُِ َٔ ٠ط أَ ِو ُٗ َث ََ ٥خ ُِ َٔ ٠ط َوا َِِ ٟٔـ َ ١بَي ِ َن َی َسیِطٔ َٓأ َ ُّی ُض ِ ٌَّ َ ٥أَ ِو
أَ ُّی ُض ِ ٥ا َخي ِ ْ ٍ
دمحم نب اشبر ،دبعاولاہب ،اویب ےتہک ںیہ ہک رکعہم ےک اپس یسک ےن اہک ہک نیت آدویمں اک (وساری) انھٹیب دبرتنی ابت ےہ وت انب
ابعسریضاہللہنع ےن اہکہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےنا ےنآےگ مثقوک افر  لض وکا ےن ےھچیپای مسق وکا ےن ےھچیپافر لضوک
ا ےنآےگوساررکایلاھت،وتاؿںیمےسوکؿااھچےہافروکؿرباےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاولاہب،اویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آد یاکیسکدفرسےوکا ےنےھچیپاھٹبےناکایبؿ...
ابب  :ابلساکایبؿ
آد یاکیسکدفرسےوکا ےنےھچیپاھٹبےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 907

راوی  :ہسبہ ب ٩خاٟس ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟکٌ٣ ،اذ ب ٩جب ١رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ص ُِسبَ ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب َٕ ١رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢بَ ِي َ٨ا

َّ
ک َر ُسو َ٢
ِةُ اَّ ٟز ِح َٔ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا ٌَُ ٣اذُ بِ ََ ٩ج َب ُِٕ ٠ُٗ ١ت َٟب َّ ِی َ
أََ٧ا َرز ٔ ُ
یٕ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص بَ ِیىٔی َوبَ ِي َُ ٨ط َِٔل أَ ٔ َ
ک ث ُ ََّ ٥س َار َسا ًَ ّة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ٌَُ ٣اذُ ُُِٗ ٠ت
ک َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َس ٌِ َسیِ َ
ک ث ُ ََّ ٥س َار َسا ًَ ّة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ٌَُ ٣اذُ ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َ
اہللٔ َو َس ٌِ َسیِ َ

ک َٗا ََ ٢ص َِ ١ت ِسرٔی َ٣ا َح ُّ ٙاہللٔ ًَل َی ً َٔبازٔظ ٔ ُُِٗ ٠ت اہللُ َو َر ُسوُٟطُ أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََ ٢ح ُّ ٙاہللٔ ًَل َی ً َٔبازٔظ ٔ
ک َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َس ٌِ َسیِ َ
َٟب َّ ِی َ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ص ِ١
أَ َِ ٪ي ٌِبُ ُسو ُظ َو ََل ي ِ ٔ
ک َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َس ٌِ َسیِ َ
ُرش ُٛوا بٔطٔ َط ِیئّا ث ُ ََّ ٥س َار َسا ًَ ّة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ٌَُ ٣اذُ بِ ََ ٩ج َب ُِٕ ٠ُٗ ١ت َٟب َّ ِی َ

َت ِسرٔی َ٣ا َح ُّ ٙا َِٔ ٌٟباز ٔ ًَل َی اہللٔ ِٔذَا ٓ ٌََُ٠و ُظ ُُِٗ ٠ت اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََ ٢ح ُّ ٙا َِٔ ٌٟباز ٔ ًَل َی اہللٔ أَ ََِ ٪ل ي ٌَُ ِّذبَ ُض ِ٥

دہہب نباخدل،امہؾ،اتقدہ،اسن نب امکل،اعمذ نبلبجریض اہللہنع ےتہک ںیہہک ںیم یبن یلصاہلل ہیلعفملس ےک ےھچیپ وساراھتریمے
وُسؽ ا﵀َِّ
ک َر َ
افر آپ ےکدرایمؿاپالؿ ےکڈڈنے ےک وسا وکح  زیچ احلئ ہن یھت ،آپ ےن رفامای اے اعمذ! ںیم ےن رعض ایک لَ َّنٹ ْن َ

ن،رھپوھتڑیدریےلچافررفامایاےاعمذ!ںیم
وُسؽا ِ
ک َر َ
ن،رھپوھتڑیدریےلچافررفامایاےاعمذ!ںیمےناہکلَ َّنٹ ْن َ
﵀َّ َف َصعْ َد ْ َ
َف َصعْ َد ْ َ
ن،آپےنرفامایاجےتنوہہکاہللاکا ےندنبےرپایکقحےہ،ںیمےناہکاہللافراسےکروسؽزاید
ک َروُس َؽا ِ
ےناہکلَ َّنٹ ْن َ
﵀َّ َف َصعْ َد ْ َ
اجےتنںیہ،آپےنرفامایہکاہللاکقحدنبےرپہیےہہکاسیکابعدترکےافراسےکاسھتیسکوکرشکیہنرکے،رھپوھتڑی
ن،آپےنرفامایمتاجےتنوہہکدنبےاکقحاہللرپ
وُسؽا ِ
ک َر َ
دریےلچافررفامایاےاعمذنبلبج!ںیمےنرعضایکلَ َّنٹ ْن َ
﵀َّ َف َصعْ َد ْ َ
ایکےہ،بجفہہیاکؾرکںی،ںیمےناہکاہللافراسےکروسؽزایدہاجےتنںیہ،آپےنرفامایدنبےاکقحاہللرپہیےہہکفہاؿوک
ذعابہندے۔
رافی  :دہہبنباخدل،امہؾ،اتقدہ،اسننبامکل،اعمذنبلبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وساریرپوعرتاکرمدےکےھچیپانھٹیب...

ابب  :ابلساکایبؿ
وساریرپوعرتاکرمدےکےھچیپانھٹیب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 908

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤س ب ٩ػباح ،یحٌی بً ٩باز ،طٌبہ ،یحٌی ب ٩ابی اسحا ،ٚا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩ػبَّا ٕح َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِخب َ َ ٍنٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
اَٗ ٚا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
یٕ أَبٔی كَ َِ ٠ح َة َوص َُو
أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَٗ َِب ِ٨َ ٠ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠خ ِیب َ َ ٍ َوِنِّٔی ََ ٟزز ٔ ُ

یٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذِ ًَث َ َ ٍ ِت ا٨َّ ٟا َٗ ُة َٓ ُُِ٘ ٠ت
َي ٔشي ٍُ َو َب ٌِ ُف ن َٔشا ٔ
ئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رز ٔ ُ
ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة َٓ َ٨زَ ُِ ٟت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َّ ٧ِٔ ٥َ ٠ضا أ ُ َُّٓ ٥ِ ُٜ٣ظَ َس ِز ُت اَّ ٟز ِح ََ ١و َرَ ٔ ٛب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

و٪
وَ ٔ ٟ ٪زبِّ َ٨ا َحا ُٔ ٣س َ
وًَ ٪اب ٔ ُس َ
وَ ٪تائٔبُ َ
َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َزَ٧ا أَ ِو َرأَی ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٗا َ ٢آیٔبُ َ

نسحنبدمحمنبابصح،ییحینبابعد،ہبعش،ییحینبایبااحسؼ،اسننبامکلریضاہللہنعےتہکںیہہکمہولگروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملس ےک اسھت ربیخ ےسفا س وہ رےہ ےھت افر ںیم اوبہحلط ےکےھچیپ اھٹیب اھت افر روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملسیک اکی ویبی آپ ےک
ےھچیپ یھٹیوہح یھت،ااچکنافینٹنلسھپیئگ افرںیم ےناہک وعرت!وعرت! افروساریےس ارتڑپا،روسؽاہلل یلصاہللہیلعفملس ےن
رفامایہیاہمتریامںےہ،رھپ ںیمےنوساریوکااھٹای افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس اس رپوساروہےئ ،بجآپودہنیےکرقبی
ےچنہپ ای ہی ایبؿ ایک ہک بج ودہنی رشفی وک داھکی وت رفامای ِ ُ ٹ
فؿ ،ولےنٹ فاےل ںیہ ،وتہب رکےنفاےل ںیہ،
ُفؿ ِ َ زل ِّ ٹ ََ َخ ُِم َ
آپ َؿ َن ِ ُ ٹپ َؿ َعدِب َ
ابعدترکےنفاےلںیہ،ا ےنربیکدمحرکےنفاےلںیہ۔
رافی  :نسحنبدمحمنبابصح،ییحینبابعد،ہبعش،ییحینبایبااحسؼ،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تچےنٹیلافراکیاپؤںوکدفرسےاپؤںرپرےنھکاکایبؿ...

ابب  :ابلساکایبؿ
تچےنٹیلافراکیاپؤںوکدفرسےاپؤںرپرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 909

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہابً ،باز ب ٩ت٤ی٥

ْص أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤ی٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥طٔ أَُ َّ ٧ط أَ ِب َ َ

ِی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِـ َلحٔ ٍُ فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َرآ ٔ ٌّا ِ ٔ ِح َسی رٔ ِج َِ ٠یطٔ ًَل َی اَلِ ُ ِ َ

ادمحنبویسن،اربامیہنبدعس،انباہشب،ابعدنبمیمتا ےناچچےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسوک
دجسمںیمےٹیلوہےئداھکی(اساحؽںیم)آپا ےناکیاپؤںوکدفرسےاپؤںرپرےھکوہےئےھت۔
رافی  :ادمحنبویسن،اربامیہنبدعس،انباہشب،ابعدنبمیمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اہللاعت یاکرفامؿہکمہےنااسنؿوکفادلنیےکقلعتمتحیصنیک...
ابب  :ادباکایبؿ
اہللاعت یاکرفامؿہکمہےنااسنؿوکفادلنیےکقلعتمتحیصنیک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 910

راوی  :ابواٟوٟیس ،طٌبہ ،وٟیسبً ٩یزار ،ابوً٤زوطيبانی

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ًَ ٩یزَا ٕر أَ ِخب َ َ ٍنٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ًَ ِ٤ز ٕو َّ
اٟظ ِي َبان ٔ َّی َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َػاح ُٔب َص ٔذظ ٔ
َّ
اٟسارٔ َوأَ ِو َ٣أ َ ب ٔ َی ٔسظ ٔ ِلٔ َی َزارٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی ا ِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟأَ َح ُّب ِلٔ َی اہللٔ َٗا َ ٢اٟؼَّ ََلةُ ًَل َی
اس َتزَ ِزتُطُ َٟزَا َزنٔی
َو ِٗت َٔضا َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ٌّی َٗا َ ٢ب ٔ ُّز ا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ َٔٗ ٩ا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ٌّی َٗا َ ٢ا ِٟحٔ َضازُ فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی بٔضَٔ َّ٩وَِ ٟو ِ
اوباولدیل ،ہبعش ،فدیلنب غزار ،اوبرمعفابیشین ےن دبعاہلل ےک رھگ یک رطػ ااشرہ رکےت وہےئ اہک ہک اس رھگ ےک امکل ےن ھجم ےس
ایبؿایکہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکوکاسنلمعاہللےکزندکیزایدہوبحمبےہ،آپےنرفامایامنزا ےنفتق
رپڑپینھ،وپاھچرھپوکاسن؟آپےنرفامایاہللیکراہںیماہجدرکان،اںوہںےنایبؿایکہکھجمےساؿبسوکایبؿایکارگںیمآپ ےس
افرزایدہدرای ترکاتوتافریھبایبؿرکےت۔
رافی  :اوباولدیل،ہبعش،فدیلنبغزار،اوبرمعفابیشین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نسحولسکاکبسےسزایدہقحتسموکؿےہ...
ابب  :ادباکایبؿ
نسحولسکاکبسےسزایدہقحتسموکؿےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 911

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسجزیز٤ً ،ارہ بٌ٘ٗ ٩اَ ب ٩طب ٍ٣ہ ،ابوزرًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ بِ ُٔ ٩طبِ ٍُ ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
ک َٗا َ٢
ض ب ٔ ُح ِش َٔ ٩ػ َحابًَٔی َٗا َ ٢أ ُ َُّ ٣
َجا َئ َر ُج ِْ ١لٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٩ِ ٣أَ َح ُّ ٙا٨َّ ٟا ٔ
وک َو َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩طبِ ٍُ ََ ٣ة
ک َٗا َ ٢ث ُ ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥ا َ ٢ث ُ َّ ٥أَب ُ َ
ک َٗا َ ٢ث ُ ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥ا َ ٢ث ُ َّ ٥أ ُ َُّ ٣
ث ُ ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥ا َ ٢ث ُ َّ ٥أ ُ َُّ ٣

ہبیتق نبدیعسرجری ،امعرہ نب اقعقع نب ربشہم ،اوبزرہع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےتہک ںیہہک اکی صخش روسؽاہللیلص

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل ریمے نسح ولسک اک وکؿ زایدہ قحتسم ےہ ،آپ ےن رفامای
ریتیامں،رعضایک رھپوکؿ؟آپ ےنرفامایریتیامں،وپاھچرھپوکؿ؟آپےنرفامایریتیامںوپاھچرھپوکؿ؟آپےنرفامایریتا
ابپ۔افرانبربشہمافرییحینباوببےنایبؿایکہکاوبزرہعےنمہےسایسرطحرفاتییک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسرجری،امعرہنباقعقعنبربشہم،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادلنییکااجزتےکریغباہجدہنرکے...
ابب  :ادباکایبؿ
فادلنییکااجزتےکریغباہجدہنرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 912

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ،سٔیا ،٪طٌبہ ،حبیب ،ح٣ ،ح٤سبٛ ٩ثي ٍ ،سٔیا ،٪حبیب ،ابواٌٟباضً ،بساہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

یب َٗا َ ٢ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُ٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪و ُط ٌِ َب َة َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َحب ٔ ْ
ک أَبَ َوا َٔٗ ٪ا َ٢
ض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْٔ ٨َّ ٠ٟٔ ١ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ َجاصٔ ُس َٗا ََ َٟ ٢
َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
َن ٌَ َِٗ ٥ا ََٔٔٓ ٢یض ٔ َ٤ا َٓ َحاصٔ ِس

دسمد ،ییحی ،ایفسؿ ،ہبعش ،بیبح ،ح ،دمحمنب ریثک ،ایفسؿ ،بیبح ،اوباابعلس ،دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی
صخشےن یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچایکںیماہجدرکفں،آپےنوپاھچہکریتےفادلنیںیہ،اسےنوجابدایاہں!آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتاؿدفونںںیماہجدرک(ینعدختمرک)۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،ہبعش،بیبح،ح،دمحمنبریثک،ایفسؿ،بیبح،اوباابعلس،دبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع

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

وکح صخشا ےنفادلنیوکاگ یہندے...
ابب  :ادباکایبؿ
وکح صخشا ےنفادلنیوکاگ یہندے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 913

راوی  :اح٤سب ٩یو٧ص ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،سٌس ،ح٤یسبً ٩بساٟزحً ،٩٤بساہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َرض َٔی اہللُ

َ ١واَ ٔ ٟسیِطٔ ٗٔی ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠أَ ِٛبَ ٍ ٔ ا ِل ََ ٜبائ ٔز ٔأَ َِ ٪ی ٩َ ٌَِ ٠اَّ ٟز ُج ُ

 ١أَبَا اٟزَّ ُج ََٔ ٓ ١ی ُش ُّب أَبَا ُظ َو َي ُش ُّب أ ُ َُّ ٣ط
َ ١واَ ٔ ٟسیِطٔ َٗا ََ ٢ي ُش ُّب اَّ ٟز ُج ُ
ٕ یَ ٩ُ ٌَِ ٠اَّ ٟز ُج ُ
َو َِ ٛی َ

ادمحنب ویسن ،اربامیہ نب دعس ،دعس ،دیمحنب دبعارلنمح ،دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک
بسےسڑباانگہہیےہہکوکح صخشا ےنفادلنیرپتنعلرکے،یسکےن رعضایکایروسؽاہلل!آد یا ےنامںابپرپسکرطح
تنعلرکاتکسےہ،آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاکیآد یدفرسےےکابپوکاگ یدےوتفہاسےکامںافرابپوکاگ ی
دےاگ۔
رافی  :ادمحنبویسن،اربامیہنبدعس،دعس،دیمحنبدبعارلنمح،دبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکسداعوبقؽوہےناکایبؿوجا ےنفادلنیےسنسحولسکرکے...
ابب  :ادباکایبؿ

ایکسداعوبقؽوہےناکایبؿوجا ےنفادلنیےسنسحولسکرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 914

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی ،٥اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ٥بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َف َی َت ََ ٤
ِط ٓ ََ٤ا ُٟوا ِلٔ َی َُا ٕر فٔی ا َِ ٟح َب َٔٓ ١اَ ِ ٧ح َّل ِت ًَل َی
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا ثَ ََلثَ ُة َن َ ٕ
اط ِو َ ٪أَ َخ َذص ُِ ٥ا ُِ َ ٤َ ٟ
ْخ ْة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َب َٔٓ ١أَك ِ َب َ٘ ِت ًََِ ٠یض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢بَ ٌِ ُـ ُض َِ ٔ ٟ ٥ب ٌِ ٕف اُ ِ ٧وزُوا أَ ًِ َّ ٤اَل ًَ٠ِ ٔ٤ت ُُ٤و َصا ِهَّلِل َػاَ ٔ ٟح ّة َٓا ِزًُوا اہللَ ب ٔ َضا
ٓ ََُٔ ٥ارٔص َِٔ ٥ػ ِ َ
َف ُج َضا َٓ َ٘ا َ ٢أَ َح ُسص َُِّ ٥
ا ٪لٔی َواَ ٔ ٟسا َٔ ٪ط ِی َدا َٔٛ ٪بٔي َ ٍا َٔ ٪ولٔی ٔػب ِ َی ْة ٔػ َِ ْار ُُ ٨ِ ٛت أَ ِرع َی ًََِ ٠یض ٔ َِٓ ٥إٔذَا ُر ِح ُت
اُ ٠ٟض َُّ َّ ٧ِٔ ٥ط ک َ َ
ُ ٠َّ ٌََ ٟط َي ِ ُ
ًََِ ٠یض ٔ َِ َٓ ٥حَِ ٠ب ُت بَ َسأِ ُت ب ٔ َواَ ٔ ٟس َّی أَ ِس٘ٔیضٔ٤ا َٗ ِب ََ ١و َٟسٔی َؤُِ َّ ٧ط َ٧ا َئ بٔی َّ
اٟظ َحزُ ٓ ََ٤ا أَ َت ِی ُت َحًَّی أَ َِ ٣ش ِی ُت ٓ ََو َج ِستُ ُض َ٤ا َٗ ِس َ٧ا َ٣ا
َ
َ

َک ُظ أَ ِ ٪أَبِ َسأَ ب ٔ ِّ
اٟؼب ِ َی ٔة
َک ُظ أَ ِ ٪أُوٗٔوَ ُض َ٤ا ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣و ٔ٣ض ٔ َ٤ا َوأَ ِ َ
َٓ َحَِ ٠ب ُت َ٤َ ٛا ُُ ٨ِ ٛت أَ ِحُ ُ٠ب َٓحٔئ ُِت بٔا ِٟحٔ ََل ٔب َٓ ُ٘ ُِ ٤ت ً ٔ َِ ٨س ُر ُُسٔض ٔ َ٤ا أَ ِ َ
َٗ ِب َُ ٠ض َ٤ا َو ِّ
ک
ک َزأِبٔی َو َزأِبَ ُض َِ ٥حًَّی كَ َ ٍَ ٠ا ِِ َٔ ٟحزُ َٓإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَنِّی ٓ ٌََُِ ٠ت ذََ ٔ ٟ
اٟؼب ِ َی ُة یَ َت َـاُ َِو ََ ٨ِ ٔ ً ٪س َٗ َسم َ َّی ََٓ ٥َِ ٠یزَ ِ ٢ذََ ٔ ٟ
اٟش٤ا َئ َو َٗا ََّ ٢
َّ
اٟثانٔی َّ
َاَف ِد َ٨َ ٟا َفُ ِ َج ّة َ َ ٧زی َٔ ٨ِ ٣ضا َّ
اُ ٠ٟض َّ٥
ابِتٔ َِا َئ َو ِجض ٔ َ
ََف َد اہللُ َُ ٟض َِ ٥فُ ِ َج ّة َحًی یَ َز ِو ََ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا َّ َ
اٟش َ٤ا َئ ٓ َ َ
کٓ ِ ُ
ُِٔ َّ ٧ط کَاِ َ ٧ت لٔی ابِ َُ ٨ة ًَ ٕ ٓ ٥أُح ُّٔب َضا َٛأ َ َط ِّس َ٣ا یُحٔ ُّب اِّ ٟز َجا ُ ٢اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٓ ََلَِ ٠ب ُت َِِٔ ٟی َضا َنٔ َِش َضا َٓأَبَ ِت َحًَّی آت َٔی َضا بٔٔ٤ائ َ ٔة زٔی َ٨ارٕ
ٓ ََش ٌَ ِی ُت َحًَّی َج َُ ٌِ ٤ت ٔ٣ائ َ َة زٔی َ٨ارٕ َٓ َٔ٘٠يت َُضا ب ٔ َضا َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٌَ ِس ُت بَي ِ َن رٔ ِجَِ ٠ی َضا َٗاَِ ٟت یَا ًَ ِب َس اہللٔ َّات ٔ ٙاہللَ َو ََل َت ِٔ َتحِ ا َِ ٟدا َت َ٥
َٓ ُ٘ ُِ ٤ت ًَ َِ ٨ضا َّ
ِ
ک ابِتٔ َِا َئ َو ِجض ٔ َ
اُ ٠ٟض ََّٓ ٥إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَنِّی َٗ ِس ٓ ٌََُِ ٠ت ذََ ٔ ٟ
َف َد َُ ٟض َِ ٥فُ ِ َج ّة َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
َاَف ِد َ٨َ ٟا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ َ
کٓ ِ ُ
ا٠ٟض َِّ ٥نِّٔی ُُ ٨ِ ٛت ِ
َف ٔ ٚأَ ُر ٓ ٕز َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی ًَ َ٠َ ٤طُ َٗا َ ٢أَ ًِ ٔلىٔی َحقِّی ٓ ٌََ َز ِؿ ُت ًََِ ٠یطٔ َح َّ٘طُ َٓت َ َ ٍ َُ ٛط َو َرُٔ َب ًَ ِ٨طُ َٓ٥َِ ٠
َّ ُ
ِ
اس َتأ َج ِز ُت أَ ٔجي ّ ٍا بٔ َ َ
ک
أَ َز ِ ٢أَ ِز َر ًُ ُط َحًَّی َج َُ ٌِ ٤ت ُٔ ٨ِ ٣ط َب َ ُّقا َو َراً َٔی َضا َٓ َحائَىٔی َٓ َ٘ا ََّ ٢ات ٔ ٙاہللَ َو ََل َتوِ ٤ِ ٔ ٠ىٔی َوأَ ًِ ٔلىٔی َحقِّی َٓ ُُِ٘ ٠ت اذِصَ ِب ِلٔ َی َذَ ٔ ٟ
ُق َو َراً َٔی َضا َٓأ َ َخ َذ ُظ َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠ب ٔ َضا َٓإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت
ا َِ ٟب َ ٔ
ک َٓد ُِذ ذََ ٔ ٟ
ُق َو َراً َٔیضا َٓ َ٘ا ََّ ٢ات ٔ ٙاہللَ َو ََل َت ِضزَأ ِ بٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت ِنِّٔی ََل أَصِزَأ ُ ب ٔ َ
ک ا َِ ٟب َ َ
ََف َد اہللُ ًَ ُِ ٨ض ِ٥
ک ابِتٔ َِا َئ َو ِجض ٔ َ
َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَنِّی ٓ ٌََُِ ٠ت ذََ ٔ ٟ
َاَف ِد َ٣ا بَق ٔ َی ٓ َ َ
کٓ ِ ُ

دیعسنبایبرممی،اامسلیعنباربامیہنبہبقع،انعف،انبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکنیت
آد ی ےلچ اج رےہ ےھت ہک اؿ وک ابرش ےن آ ریھگا ،وت فہ اہپڑےک اکی اغر ںیم انپہ ےک ےئل ےئگ ،اؿ یک اغر ےک داہےن رپ اکی اٹچؿ آ

رگی،سجےساساکہنمدنب وہایگ،وتفہاکیدفرسےےس م ےنےگلہک متولگ ا ےن ا ےن کیاکومںرپوغررکفوج متےناہللےک
ےئل ےئک وہں ،افراس ےکفاہطس ےس اہلل اعت ی ےس داع رکف ،ادیم ےہہک اہللاس اٹچؿ وکاٹہدے اگ ،اؿ ںیم ےس اکی ےن اہک ای اہلل
ریمےامںابپوبڑےھ ےھت افرریمےوھچےٹوھچےٹےچب یھبےھت،ںیم اؿ ےک ےئلاجونررچاات اھت،بجاشؾ وکفا سآاتوت اؿ
اجونرفں وک دفاتہ افر ا ےن وچبں ےسےلہپ ا ےنفادلنی وکےنیپ وکداتی ،اکی دؿ لگنج ںیمدفرکت رچاےن وک ےل ایگ،فایسپ ںیم اشؾ وہ
یئگ ،بجآایوت فہدفونںوسےکچےھت ،ںیمےن بس دوتسراجونرفںوکدفاہ افردفدھ ےلرکآای افراؿےک رساہےن ڑھکاوہایگ ،ںیم
ےناندنسپاھجمسہکاںیہندنینےسدیبارکفںافرہییھبرباولعمؾوہاہکںیمےلہپا ےن وچبںوکدفں،احالہکنےچبریمےدقومںےک
اپسآرکخیچرےہےھت،عولع  رجکتریماافرریمےوچبںاکیہیاحؽراہ،ارگوتاجاتنےہہکںیمےنہیرصػریتیراضیکاخرطایک
ےہوتہیاٹچؿوھتڑیےساٹہدے،اتہکآامسؿرظنآےکس،وتاہللاعت یےناساٹچؿوکوھتڑااساٹہدای،اہیںکتہکآامسؿرظنآےن
اگل ،افر دفرسے آد ی ےن اہک ای اہلل ریم ی اکی اچچ زاد نہب یھت ،ںیم اےس تہب اچاتہ اھت ،انتج ہک رمد وعروتں ےس تبحم رکےت ںیہ،
ںیم ےن اسیک اجؿاس ےس بلطیک(،ینع فہ ا ےن آپ وک ریمے وحاےلرکدے) نکیلاس ےن ااکنر ایک ،اہیںکت ہک ںیم اس
ےکاپسوسدانیرےلرکآؤ،انچہچنںیمےنک تنیکاہیںکتہکوسدانیروہےئگ،وتںیماںیہنےلاسےکاپسآای،بجںیماسیک
دفونںاٹوگنںےکدرایمؿاھٹیبوتاسےناہکہکاےدخاےکدنبےدخاےسڈرافررہم(لیس)وکہنوھکؽ،ہینسرکںیمڑھکاوہایگ،ای
اہللارگوتاجاتنےہہکںیمےنہیرصػریتیوخیشیکاخرطایکےہ،وتمہےساس اٹچؿوکاٹہدے،وتاہللاعت یےناساٹچؿوکوھتڑا
اسرساکدای،رسیتےآد یےناہکایاہللںیمےناکیرفؼاچفؽرپاکیجادفراکؾرپاگلای،بجفہاکؾوپرارکاکچوتاسےناہکہکریما
قح دے دف ،ںیم ےن اس یک جادفری دے دی ،نکیل اس ےن اینپ جادفری وھچڑ دی افر ےنیل ےس ااکنر رکدای ،ںیم اس وک لسلسم
اکتشایکاہیںکتہک ںیم ےنومیشیافر رچفااہااھٹکایک (ینعڑبےتھ ڑبےتھتہب ےسومیشیوہےئگافر اسےک ےئل اکی رچفااہ یھب
رھکایل)فہریمےاپسآای افراہکہکاہللےسڈرفافرھجم ہملظہنرکفافرےھجمریماقحدےدف،ںیمےناہک اؿومویشیںافررچفاےہ
ےک اپس اج (افر اؿ بس وک ےل اج) اس ےن اہک اہلل ےس ڈر افر ریمے اسھت ذماؼ ہن رک ،ںیم ےن اہک ںیم ھجت ےس ذماؼ ںیہن رک راہ
وہں ،ہی اجونر افر رچفااہ ےل اج،انچہچن اس ےن ےل ایل افر الچ ایگاس ےئل ارگ وت اجاتن ےہ ہک ہی ںیم ےن رصػ ریتی راضیک اخرط ایک
ےہوتابیقہصحیھبدفررکدے،انچہچناہللاعت یےناسوکیھبرساکدای۔
رافی  :دیعسنبایبرممی،اامسلیعنباربامیہنبہبقع،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادلنییکانرفامینانگہریبکہےہ...
ابب  :ادباکایبؿ
فادلنییکانرفامینانگہریبکہےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 915

راوی  :سٌس ب ٩حٔؽ ،طيبا٨٣ ،٪ؼور٣ ،شیب ،ورازِ٣ ،ي ٍہ ب ٩طٌبہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا َط ِي َبا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ َِ ٩و َّراز ٕ ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ت َو َوأِ َز ا ِٟب َ َ٨ا ٔ
ت َو ٌَّ ٨ِ ٣ا َوصَا ٔ
و ٚاَلِ ُ ََّ ٣ضا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ َُح َََِّ ٠ًَ ٦یَ ُ٘ ًُ ٥ِ ُٜ
اٟش َؤا ٔ٢
ت َو َ ٔ
َک َظ َلٔٗ ٥ِ ُٜی ََ ١و َٗا ََ ٢و َٛث ِ َ ٍ َة ُّ

َوِ ٔ َؿا ًَ َة ا ِ٤َ ٟا ٔ٢
دعسنبصفح،ابیشؿ،وصنمر،بیسم،فراد،ریغمہنبہبعشریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاہللےنمترپ
امؤفں یک انرفامین افر دقحارفں قح ہندانی افرویٹیبں وک زدنہ دروگر رکان  جاؾ ایک ےہ افر اہمترے ےیل لیق فاقؽ افر وساؽ یک زایدیت
افرامؽےکاض عرکےنوکرکمفہاھجمسےہ۔
رافی  :دعسنبصفح،ابیشؿ،وصنمر،بیسم،فراد،ریغمہنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
فادلنییکانرفامینانگہریبکہےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 916

راوی  :اسح ،ٙخاٟس واسلی ،جزیزیً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی بُکہ ،ابوبُک رضی اہلل ً٨ہ

َ
َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ُک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اَ ٚح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
َ
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ ٔ٩
َا ُک بٔاہللٔ َوًُ ُ٘ ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََلَ أُِّ َ ٧بئُ ٥ِ ُٜبٔأ ِٛبَ ٍ ٔا ِل ََ ٜبائ ٔز ٔ ُٗ ِ٨َ ٠ا بَل َی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َِ ٢اْل ٔ ِ َ
اَّ ٣ُ ٪ت ٜٔئّا َٓ َحََ ٠ص َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََل َو َٗ ِو ُ ٢اٟزُّورٔ َو َط َضا َزةُ اٟزُّورٔ أَ ََل َو َٗ ِو ُ ٢اٟزُّورٔ َو َط َضا َزةُ اٟزُّورٔ ٓ ََ٤ا َزا ََ ٢ي ُ٘وَ ُٟضا َحًَّی ُُِٗ ٠ت َلَ
َوک َ َ

َي ِشُ ُٜت

ااحسؼ،اخدلفایطس،رجریی ،دبعارلنمحنبایبرکبہ،اوبرکب ریضاہللہنعےتہک ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس ےن رفامایایکںیم
ںیہمت بس ےس ڑبا انگہ ہن اتبؤفں؟ مہ ولوگں ےن رعض ایک ہک اہں ای روسؽ اہلل! آپ ےن رفامای ہک اہلل ےک اسھت رشکی رکان افر
فادلنی یک انرفامین رکان ،اس فتق آپ ہیکت اگلےئ وہےئ ےھٹیب ےھت ،رھپ (دیسےھ وہ) ھٹیب ےئگ افر رفامای نس ول وھجن وبانل افر وھجیٹ
وگایہدانی،نسول!وھجنوبانلافروھجیٹوگایہدانی،آپایسرطح(ابرابر)رفامےترےہاہیںکتہکمہےناہکہکآپاخومشہن
وہںےگ۔
رافی  :اقحس،اخدلفایطس،رجریی،دبعارلنمحنبایبرکبہ،اوبرکبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
فادلنییکانرفامینانگہریبکہےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 917

راوی ٣ :ح٤س ب ٩وٟیس٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،بیس اہلل ب ٩ابی بُک ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اٟرش ُک بٔاہللٔ
َک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِل ََ ٜبائ َٔز أَ ِو ُسئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١ا ِل ََ ٜبائ ٔز ٔ َٓ َ٘ا َِ ِّ ٢
بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢ذَ َ َ
 ١أِ ٔ٨َّ ٟص َوًُ ُ٘ ُ
َو َٗ ِت ُ
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ َٔ٘ َٓ ٩ا َ ٢أَ ََل أُِّ َ ٧بئُ ٥ِ ُٜبٔأ َ ِٛبَ ٍ ٔا ِلَ َٜبائ ٔز ٔ َٗا َِ َٗ ٢و ُ ٢اٟزُّورٔ أَ ِو َٗا ََ ٢ط َضا َزةُ اٟزُّورٔ َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوأَ ِٛثَ ٍُ

هَ ىِّی أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢ط َضا َزةُ اٟزُّورٔ
دمحمنبفدیل،دمحمنبرفعج،ہبعش،دیبعاہللنبایبرکب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
ریبکہانگوہںاکذرکرفامای،ایآپےسریبکہ انگوہںےکقلعتموپاھچایگوتآپےنرفامایہکاہللاعت یےکاسھترشکیرکان،یسکاجؿاک
(انقح) لتق رکان ،فادلنییک انرفامانین رکان ،رھپرفامای ایک ںیمںیہمت بس ےس ڑباانگہ ہن اتبؤفں افر رفامایہک وھجنوبانل ایوھجیٹ وگایہ
دانی،ہبعشےناہکہکریمااغ بلامگؿہیےہہکآپےنوھجیٹوگایہرفامای۔
رافی  :دمحمنبفدیل،دمحمنبرفعج،ہبعش،دیبعاہللنبایبرکب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمکابپےسہلصریمحاکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
رشمکابپےسہلصریمحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 918

راوی  :ح٤یسی ،سٔیا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،اس٤اء ب٨ت ابی بُک رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة أَ ِخبَ ٍَنٔی أَبٔی أَ ِخب َ َ ٍ ِتىٔی أَ ِس َ٤ا ُئ ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی بَ ُِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
آػَ ُ٠ضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
َٗاَِ ٟت أَ َت ِتىٔی أُم ِّی َرأُ َب ّة فٔی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ ُِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠
ی٩
ی ٥َِ ٟ ٩يُ َ٘اتُٔ٠و ُ ٥ِ ٛفٔی ِّ
اٟس ٔ
ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی ٓ َٔیضا ََل یَ َِ ٨ضا ُ ٥ِ ٛاہللُ ًَ َِّ ٩أ ٟذ َ
دیمحی ،ایفسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ،اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع یتہک ںیہ ہک ریمے اپس ریمی امں وج املسمؿ ںیہن وہح  یھت،
یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم آح  وت ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ ایک ںیم اس ےس ہلص ریمح رکفں؟ آپ ےن رفامای
﵀َّ﴾اخلینعاہللاعت یمتوکاؿولوگںےک
ُکا ُ
يُ ْ
اہں،انبہنییعاکایبؿےہہکاہللےنایہنےکابرےںیمہیآتیانزؽرفامح َ ﴿،ل َ ْ َ

اسھتہلصریمحرکےنےسعنمںیہنرکات،وجمتےسدنیںیمگنجںیہنرکےت۔
رافی  :دیمحی،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،اامسءتنبایبرکبریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

م...
وعرتاکاینپامںےسنسحولسکرکےناکایبؿ،بجہکاساکوشرہیھبافرثیلےناہک ٹج
ابب  :ادباکایبؿ
وعرتاک اینپ امںےسنسح ولسکرکےناک ایبؿ،بجہک اساکوشرہ یھبافرثیل ےناہکھجم ےساشہؾ ےنوباہطسرعفہ اامسءاک وقؽلقنایک ےہ ہکاس زامہنںیمبجہک
رقشیےنیبنیلصاہلل ہیلعفملسےکاسھتاعمدہہایکاھتریمیرشمہکامںا ےنےٹیبےکاسھتآح ،ںیمےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسدرای تایکافررعضایکہکریمیامں
آح ےہافرفہرشمکےہ،آپےنرفامایاینپامںےسنسحولسکرکف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 919

راوی  :یحٌی ٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل ً ،بساہلل بً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َّ
ض أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ ٪أَبَا
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
ا ٪أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ ٪ص َٔز ِٗ َ ١أَ ِر َس ََِ ِٟٔ ١یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ي ٌِىٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زَُ ٧ا بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َواٟؼَّ َس َٗ ٔة َوا ِٔ ٌَٔ ٟ
َاٖ
ُسٔ َِی َ
َو ِّ
اٟؼ َٔ ٠ة
ییحی ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل ،دبعاہلل نب ابعس ریض اہللہنع ےس رمفی ےہہک اؿ ےس اوبایفسؿ ےن ایبؿ ایک
ہک رہلق ےن البفا اجیھب افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک قلعتم درای ت ایک وت اںوہں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ امنز،
دصہق،اپدکاینمافرہلصریمحاکمکحدےتیںیہ۔
رافی  :ییحی،ثیل،لیقع،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمکاھبح ےکاسھتہلصریمحرکےناکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
رشمکاھبح ےکاسھتہلصریمحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 920

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًیً ،١بساٌٟزیز ب٣ ٩شً ،٥٠بساہلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

ک ا ُِ ٟوُٓوزُ َٗا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و َُ ٢رأَی ًُ َ٤زُ حُ ََّ ٠ة ٔسي َ َ ٍا َئ تُ َبا َُ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ابِ َت ٍِ َص ٔذظ ٔ َوا َِ ٟب ِش َضا یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َؤِذَا َجائ َ َ
ُ
ٕ أَ َِ ٟب ُش َضا
یََِ ٠ب ُص َص ٔذظ ٔ َََ ٩ِ ٣ل َخ ََل َُ َٟ ٚط َٓأت َٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ضا ب ٔ ُحَٓ ١َٕ ٠أ َ ِر َس َِ ١لٔ َی ًُ ََ ٤ز ب ٔ ُح َّٕ ٠ة َٓ َ٘ا َِ َٛ ٢ی َ
َو َٗ ِس َُِٗ ٠ت ٓ َٔیضا َ٣ا َُِٗ ٠ت َٗا َِ ٢نِّٔی  ٥َِ ٟأ ُ ًِ ٔل ََ ٜضا َ ٔ ٟتَِ ٠ب َش َضا َو َلَ ٩ِٔ ٜتبٔی ٌُ َضا أَ ِو َت ُِ ٜشو َصا َٓأ َ ِر َس َ ١ب ٔ َضا ًُ َ٤زُ ِلٔ َی أَ ٕر َُ ٟط ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ َّٜ ٣َ ١ة

َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ُِش٥َ ٔ ٠

ومیسنباامسلیع،دبعازعلسینبملسم،دبعاہللنبدانیر،انبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکرضحترمعریضاہللہنعےناکیریمشی
ہلحرففتخوہےتوہےئداھکیوتاہکایروسؽاہلل!آپاےسرخدیںیلافرہعمجےکفدفےکآےندؿںینہپ،آپےنرفامایاسوکفیہ
اتنہپےہسجاکآرخت ںیم وکح  ہصحہنوہ ،اکیابر یبنیلص اہللہیلعفملس ےکاپسدنچےلحآےئ وتآپ ےناکی رضحترمعوک جیھب
دای ،رضحت رمع ےن رعض ایک ہک ںیم اےس ویکرکن ونہپں بج آپ اس ےک ابرے ںیم ہی رفامےکچ ںیہ ،آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن
ںیہمتےننہپےکےئل ںیہندای ہکلباسوکایوت چیدفاییسک وک انہپدف ،وترضحترمعریضاہللہنعےن ا ےناکیاھبح  وکوجالہ ںیمےس
ےھتافرایھباالسؾہنالےئےھت،جیبدای۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،دبعازعلسینبملسم،دبعاہللنبدانیر،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلصریمحیکتلیضفاکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
ہلصریمحیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 921

٣وسی ب ٩ح٨و٠ہ ،ابوایوب
راوی  :ابواٟوٟیس ،طٌبہ ،ابً ٩ث٤اٰ ،٪

وب َٗا َٔٗ ٢ی ََ ١یا َر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣
وسی بِ َ ٩ك َ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
ا٪
اہللٔ أَ ِخب ٔ ِ ٍنٔی بٔ ٌَ َ ١ٕ ٤یُ ِسخُٔ٠ىٔی ا َِ ٟح ََّ ٨ة و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
رش َح َّسثَ َ٨ا بَ ِضز ُبِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

وب اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ َوأَبُو ُظ ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَُ َّ ٧ض َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا َُ ٣
وسی بِ َ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِخبٔ ٍِنٔی بٔ ٌَ َ ١ٕ ٤یُ ِسخُٔ٠ىٔی ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟو ُ٣َ ٦ا َُ ٟط َ٣ا َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

١
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َر ْب َ٣ا َٟطُ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٌِبُ ُس اہللَ َلَ ُت ِ ٔ
رش ُک بٔطٔ َط ِیئّا َو ُت٘ٔی ُ ٥اٟؼَّ ََل َة َوتُ ِؤت ٔی اٟزَّکَا َة َو َت ٔؼ ُ
اًَ ٪ل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ
اَّ ٟزح َٔ ٥ذ َِرصَا َٗا ََٛ ٢أََّ٧طُ ک َ َ
اوباولدیل ،ہبعش ،انبنامثؿ ،ومٰیس نبہلظنح ،اوباویب ےتہک ںیہہک یسک ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ےھجم ااسیلمعؤالتےیئ وج ےھجم تنج
ںیم دالخ رکدے ،ھجم ےس دبعارلنمح ےنایبؿ ایک ہک مہ ےسزہب ےن اںوہں ےن ہبعش ےس افر ہبعش ےن انب نامثؿ نب دبعاہللنب

ومبہ افر نامثؿ نب دبعاہلل ےس اؿ دفونں ےن ومٰیس نب ہحلط ےس انس ،اںوہں ےن رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ایک ہک اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ےھجم ااسیلمع ؤالتےیئ وج ےھجم تنج ںیمدالخ رکدے،ولوگں ےن اہک ،ایک؟ ایک؟
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاسوکاکیرضفرتےہ،رھپاسےسیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوتاہللیکابعدترک
افراسےکاسھتیسکوک رشکیہنرک ،افرامنزڑپھ افرزوکۃدے افرہلصریمحرک،اب وساریوکوھچڑدے،رافیاک ایبؿہکوگای فہ
وساریرپاھت۔
رافی  :اوباولدیل،ہبعش،انبنامثؿ،ومٰیسنبہلظنح،اوباویب

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

عطقریمحاکانگہ...
ابب  :ادباکایبؿ
عطقریمحاکانگہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 922

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب٣ ،ح٤سب ٩جبي ٍ ٣لٌ ،٥جبي ٍ ب٣ ٩لٌ٥

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
اب أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ َُ ٩ج َبيِ ٍ ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ َٕٔٗ ٥ا َُ ٪َّ ٔ ِ ٢ج َبي ِ َ ٍ بِ َِ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ٥
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗاكٔ ٍْ
أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل َی ِس ُخ ُ
ییحی نب ریکب ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،دمحمنب ریبج معطم ،ریبج نب معطم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت
وہےئانسہکعطقریمحرکےنفاالتنجںیمدالخہنوہاگ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،دمحمنبریبجمعطم،ریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلصریمحیکفہجےسرزؼںیماشکدیگاکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
ہلصریمحیکفہجےسرزؼںیماشکدیگاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 923

راوی  :ابزاہی ٥ب٨٣ ٩ذر٣ ،ح٤س ب ،٩ٌ٣ ٩سٌیس ب ٩ابوسٌیس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٗ ٩ٕ ٌِ ٣َ ٩ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َس ٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ
َس ُظ أَ ِ ٪یُ ِب َش َم َُ ٟط فٔی رٔزِ ٗٔطٔ َوأَ ِ ٪یُ َِ ٨شأ َ َُ ٟط فٔی أَثَزٔظ ٔ ََِٓ ٠ی ٔؼ ِ١
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ َ ٩ِ ٣َ ٢
َرح َٔ٤طُ
اربامیہنبذنمر،دمحمنبنعم،دیعسنباوبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہلل ہنعاکایبؿےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
وک رفامےت وہےئ انس ہک سج صخش وک ہی اچاتہ وہ ہک اس ےک رزؼ ںیم فتعس وہ افر اس یک رمع دراز وہ وت اےس اچےئیہ ہک فہ ہلص ریمح
رکے۔
رافی  :اربامیہنبذنمر،دمحمنبنعم،دیعسنباوبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ہلصریمحیکفہجےسرزؼںیماشکدیگاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 924

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّب أَ ِ ٪یُ ِب َش َم َُ ٟط ف ٔی رٔزِ ٗٔطٔ َویُ َِ ٨شأ َ َُ ٟط فٔی أَثَزٔظ ٔ ََِٓ ٠ی ٔؼ َِ ١رح َُٔ ٤ط
ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،رضحت اسننب امکلریضاہللہنعاکایبؿےہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوج
صخشفتعسرزؼافردرازیرمعاکوخااہںوہوتاےساچےیہہکہلصریمحرکے۔

رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشہلصریمحرکاتےہاہللاےسالماتےہ...
ابب  :ادباکایبؿ
وجصخشہلصریمحرکاتےہاہللاےسالماتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 925

راوی  :برش ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل ٌ٣ ،اویہ ب ٩ابی ٣زرز ،سٌیس ب ٩يشار ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ٔیس بِ ََ ٩ي َشارٕ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی
رش بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَ ِّرز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِّیم َسٌ َ
َح َّسثَىٔی بٔ ِ ُ
َّ
َّ
َّ
َفَْ َٔ ٩ِ ٣خ ِٔ٘٠طٔ َٗاَِ ٟت اٟزَّح ٔ َُ ٥ص َذا َُ َ٘ ٣ا ٦ا ٌَِ ٟائ ٔ ٔذ
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ َخ ََٙ ٠ا َِ ٟدَ َِٙ ٠حًی ِٔذَا َ َ

یٌ ٔة َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥أَ َ٣ا َت ِز َؿي ِ َن أَ ِ ٪أَ ٔػ ََ ٩ِ ٣َ ١و َػَٔ ٠ک َوأَٗ َِل ٍَ ََ َٗ ٩ِ ٣ل ٌَ ٔک َٗاَِ ٟت بَل َی یَا َر ِّب َٗا َُ َٓ ٢ض َو َٔ ٟک َٗا َ٢
بٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َ٘ ٟل َ
َّ
َّ
ق َو ُت َ٘ ِّل ٌُوا أَ ِر َحا َ٥ِ ُٜ٣
َاَقُُا ِ ٔ ِٔ ٪طئِت ََُِ ٓ ٥ض َِ ًَ ١ش ِيت َُِ ٪ِ ٔ ِ ٥ت َو َِّ ٟيت ُِ ٥أَ ُِ ٪ت ِٔ ٔش ُسوا فٔی اَلِ َ ِر ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ِ ٓ ٥َ ٠
رشبنبدمحم،دبعاہلل،اعمفہینبایبجارد،دیعسنباسیر،اوبرہریہریضاہللہنعاکایبؿےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاہلل
اعت یےناسریولخمؼوکدیپاایکاہیںکتہکبجدیپارکےنےسافرغ وہاکچوترہتشداریےنرعضایکہکہیاسصخشاکاقمؾےہ
وجعطقرمحےسریتیانپہامےگن،اہللاعت یےنرفامایایکےھجتہیدنسپںیہنہکںیماسےسولمںوجھجتےلمافراسےسعطققلعترکفں
وجھجتےسعطققلعترکے،رہتشداریےنرعضایکاہںاےریمےرپفرداگر!دخافدناعت یےنرفامایسبےھجتاحلصےہ،روسؽ
ُک
ف َ َھلْ ع ََش ْن ُت ْ َ لَّ ْن ُت
ُ
ت
ْ
ف
َ
َ
ٔ
ْ
ْ
ش
ِ
ض َفتُ َق ّؼِغ ُوا َأ ْر َخم َ ْم﴾۔
ر
ج
ال
ف
فا
د
ؿ
أ
م
م ِإ ْؿ َت
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکارگمتاچوہوتہیآتیڑپوھ﴿
ِ
ْ ِ
ْ ُ
رافی  :رشبنبدمحم،دبعاہلل،اعمفہینبایبجارد،دیعسنباسیر،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وجصخشہلصریمحرکاتےہاہللاےسالماتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 926

راوی  :خاٟس ب٣ ٩د٠س ،س٠امیً ،٪بساہلل ب ٩زی٨ار ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اَّ ٟزح ََٔ ٥ط ِح َْ ٨ة ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟز ِح ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا َ ٢اہللُ ََ ٩ِ ٣و َػَٔ ٠ک َو َػ ُِ ٠ت ُط َو ََ َٗ ٩ِ ٣ل ٌَ ٔک َٗ َل ٌِ ُتطُ
اخدلنبدلخم،امیلسؿ،دبعاہللنبدانیر،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنعاکایبؿےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
ہک رمح (رہتش داری) رنمح ےس یلم وہح  اشخ ےہ،انچہچن دخافدن اعت ی ےن رفامای ہک وج ھجت ےس ےلم ںیم اس ےس اتلم وہں افر وج ھجت
ےسعطققلعترکےںیماسےسعطققلعترکاتوہں۔
رافی  :اخدلنبدلخم،امیلسؿ،دبعاہللنبدانیر،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وجصخشہلصریمحرکاتےہاہللاےسالماتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 927

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی ،٥س٠امی ٪ب ٩بَلٌ٣ ،٢اویہ ب ٩ابی ٣زرز ،یزیس ب ٩رو٣ا ،٪رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕٗ ٢ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ ٩أَبٔی ُ٣زَ ِّرز ٕ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یس بِ ُٔ ٩رو ََ ٣
اِ ُ ٩ِ ًَ ٪

ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اٟزَّح ٔ ُٔ ٥ط ِح َْ ٨ة ٓ ََ٩ِ ٤

َو َػََ ٠ضا َو َػ ُِ ٠ت ُط َو ََ َٗ ٩ِ ٣ل ٌَ َضا َٗ َل ٌِ ُت ُط
دیعس نب ایب رممی ،امیلسؿ نب البؽ ،اعمفہی نب ایب جارد ،سیدی نب رفامؿ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع
فملساکایبؿےہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکرمح(رہتشداری)رنمحےسیلموہح اشخےہ،وجصخشاسےسےلمںیماس
ےساتلموہںافروجصخشاسےسعطققلعترکےںیماسےسعطققلعترکاتوہں۔
رافی  :دیعسنبایبرممی،امیلسؿنبالبؽ،اعمفہینبایبجارد،سیدینبرفامؿ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہتشداریوھتڑییسرتیےسیھبرتوہاجیتےہ...
ابب  :ادباکایبؿ
رہتشداریوھتڑییسرتیےسیھبرتوہاجیتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 928

راوی ٤ً :زو بً ٩باض٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،اس٤اًی ١ب ٩ابی خاٟسٗ ،یص ب ٩ابی حاز٤ً ،٦زو ب ٩اٌٟاؾ

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َحازٔ ٕ ٦أَ َّ٪
ض َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َس َي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢آ َ ٢أَب ٔی َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو فٔی َ ٔ ٛتا ٔب َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
اؾ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠ج َض ّارا َُيِ ٍَ ٔ ٓ ٕ
ًَ َِ ٤زو بِ َ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اق َِ ٟی ُشوا بٔأ َ ِوَ ٔ ٟیأِی ِٔ٤َ َّ ٧ا َوَِّ ٌٟٔی اہللُ َو َػأ ٟحُ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َزا َز ًَ َِ ٨ب َش ُة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواحٔسٔ ًَ ِ ٩بَ َیا ِٕ َٗ ٩ِ ًَ ٪ی ٕص ًَ ِ٩
َف بَ َی ْ
َج ٌِ َ ٕ

اؾ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َلُ َٟ ٩ِٔ ٜض َِ ٥رح ْٔ ٥أَب ُ َُّ ٠ضا ب ٔ َب ََلصَا َي ٌِىٔی أَ ٔػَ ُ٠ضا بٔ ٔؼ َ٠ت َٔضا َٗا َ ٢أَبُو
ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
رع ُٖ َُ ٟط َو ِج ّضا
ًَ ِبس اہللٔ ب ٔ َب ََلصَا ََ ٛذا َو َٗ ٍَ َوب ٔ َب ََلَ ٔ ٟضا أَ ِج َوزُ َوأَ َػ ُّح َوب ٔ َب ََلصَا ََل أَ ِ ٔ
رمعف نب ابعس ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،اامسلیع نب ایب اخدل ،سیق نب ایب احزؾ،رمعف نب ااعلص ےتہک ںیہہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملسوکآہتسہےسںیہن(ہکلب)دنلبآفازےسرفامےتوہےئانسہکآؽایب(رمعفاکایبؿےہہکدمحمنبرفعجیک اتبںیمآپایب

ےک دعب ہگج وھچیٹ وہح  ےہ) ریمے دفتس ںیہن ںیہ ہکلب ریمے دفتس وت اہلل ےک وکین اکر ومنینم ںیہ ،تنع نب دبعاولادح ےک
ایبؿ ےس اںوہں ےن سیق ےس افر سیق ےن رمعف نب اعص ےس رفاتی ایک ہک ںیم ےن انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت
وہےئانسنکیلاؿےکاسھترہتشداریےہ،اسےئلںیماسوکاسےکاطمقبرتیاچنہپاتوہںینعںیمہلصریمحرکاتوہں۔
رافی  :رمعفنبابعس،دمحمنبرفعج،ہبعش،اامسلیعنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ،رمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دبہلدےنیفاالہلصریمحرکےنفاالںیہنےہ...
ابب  :ادباکایبؿ
دبہلدےنیفاالہلصریمحرکےنفاالںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 929

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیا ،٪اً٤ع وحش ٩ب٤ً ٩زوِٓ ،ط٣ ،حاہسً ،بساہلل ب٤ً ٩زو ،سٔیا٪

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع َوا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوٓ ِِٔطٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ٢
ِٔط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ُسٔ َِیا ُ ٥َِ ٟ ٪یَ ِزٓ ٌَِ ُط اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َرٓ ٌََ ُط َح َش َْ ٩وٓ ِ ْ
َّ ١أ ٟذی ِٔذَا ُٗ ٔل ٌَ ِت َرح ُُٔ ٤ط َو َػََ ٠ضا
 ١بٔا ِ٤ُ ٟکَآ ٔٔئ َو َل ٩ِٔ ٜا َِ ٟو ٔ
َِ ٟی َص ا َِ ٟو ٔ
اػ ُ
اػ ُ

دمحمنبریثک،ایفسؿ،اشمعفنسحنبرمعف،رطف،اجمدہ،دبعاہللنبرمعف،ایفسؿایبؿرکےتںیہہکاشمعےناسوکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسکت رموفعںیہنایکےہافرنسحفرطفےنآپیلصاہللہیلعفملسےساسوکرموفاعایبؿایکےہہکآپیلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایہکدبہلدےنیفاال ہلصریمحرکےنفاالںیہن ہکلب ہلصریمحرکےنفاال وتفہصخشےہبجاسےسانہط وتڑااجےئوت فہاسوک
المےئ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اشمعفنسحنبرمعف،رطف،اجمدہ،دبعاہللنبرمعف،ایفسؿ

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

اسصخشاکایبؿوجاحتلرشکںیمہلصریمحرکےرھپفہاملسمؿوہاجےئ...
ابب  :ادباکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجاحتلرشکںیمہلصریمحرکےرھپفہاملسمؿوہاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 930

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،حٜی ٥ب ٩حزا٦

ٔی ٥بِ َ ٩حٔزَإ ٦أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ََّ ٪حَ ٜ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
ٔیَٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَ َرأَیِ َت أ ُ ُّ ٣ورا ُُ ٨ِ ٛت أَ َت َح َُّ ٨ث ب ٔ َضا فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ ٔٔ ٩ِ ٣ػ َٕ ٠ة َو ًَ َتا َٗ ٕة َو َػ َس َٗ ٕة َص ِ ١لٔی ٓ َٔیضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِجز ٕ َٗا ََ ٢حْ ٜ

َٕ َٔ ٩ِ ٣خيِ ٍ ٕ َو ُي َ٘ا ُ ٢أَي ِّـا ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ َت َح َُّ ٨ث َو َٗا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز َو َػاْ ٔ ٟح َوابِ ُ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِسَ ٤َِ ٠ت ًَل َی َ٣ا َسَ ٠
ا ٚاَّ ٟت َح ُُّ ٨ث اَّ ٟتب َ ُّ ٍ ُر َو َتا َب ٌَ ُض ِ ٥صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ
اَف أَ َت َح َُّ ٨ث َو َٗا َ ٢ابِ ُِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا َِ ٤ُ ٟش ٔ ٔ
اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،رعفہ نب زریب ،میکح نب زحاؾ ےس رمفی ےہ ہک اںوہں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل اؿ ےک قلعتم ےک
قلعتمںیمہؤالتںیئ وجمہزامہناجتیلہںیمرکےتےھت،ینع ہلصریمح،آزادی،دصہقفریغہایکےھجماؿزیچفںاکارجےلماگ؟روسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفامایہک وت اؿ الھبویئں یہیک فہج ےس وت املسمؿ وہا ےہ وجےلھچپ زامہن ںیم وترکاکچ ےہ ،افر اوباامیلؿےس
یھباثنحتاکظفلوقنمؽےہافررمعمفاصحلفانباسمرفےناثنحتاکظفلرفاتیایکےہافرانبااحسؼےناہکثنحتےکینعمںیہیکینرکان
افراشہؾےنا ےنفادلےساسیکاتمتعبںیمرفاتیلقنیکےہ۔

رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رعفہنبزریب،میکحنبزحاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفرسےےکےچبوکےنلیھکدانیافراسوکوبہسدانیایاسےسیسنہرکان...
ابب  :ادباکایبؿ
دفرسےےکےچبوکےنلیھکدانیافراسوکوبہسدانیایاسےسیسنہرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 931

راوی  :حباً ،٪بساہلل  ،خاٟس ب ٩سٌیس ،سٌیس ،ا ٦خاٟس ب٨ت سٌیس

َح َّسثَ َ٨ا حٔبَّا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َِ ٩خأٟسٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦خإ ٔ ٟس ب ٔ ِ٨تٔ َخأ ٔ ٟس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗاَِ ٟت أَ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َف َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َِ ٨ط َس َِ ٨ط َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َوه ٔ َی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٍَ ٣َ ٥َ ٠أَبٔی َو ًَل َ َّی َْٗ ٔ٤
یؽ أَ ِػ َ ُ
بٔا َِ ٟح َب ٔظ َّیةٔ َح َش َْ ٨ة َٗاَِ ٟت ٓ ََذ َص ِب ُت أَ ُِ ٌَ ٟب ب ٔ َدا َت ٔ ٥ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ َٓزَبَ َزنٔی أَبٔی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز ًِ َضا ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
َّ
َّ
َّ
ََک
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَبِلٔی َوأَ ِخٔ٠قٔی ث ُ َّ ٥أَبِلٔی َوأَ ِخٔ٠قٔی ث ُ َّ ٥أَبِلٔی َوأَ ِخٔ٠قٔی َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ ٓ ََب٘ ٔ َی ِت َحًی ذ َ َ

ةحؿ،دبعاہلل،اخدلنبدیعس،دیعس،اؾاخدلتنبدیعسیتہکںیہہکںیما ےنفادلےکاسھتیبنیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمآح 
افرںیمازارفصیمقےنہپوہےئیھت،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہنسہنس(دبعاہللاکایبؿےہہکہنسیشبحزابؿںیمدمعہزیچ
وک ےتہک ںیہ) اؾ اخدل اکایبؿ ےہہک ںیم اخمت وبنت ےس ےنلیھک یگل ،ریمے فادل ےن ےھجم ااھٹ ایل ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفامای
اےس ےنلیھک دف ،رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن الب فایقلخ نیت ابر رفامای ہی ڑپکا رپاان وہ افر ٹھپ اجےئ (رماد دری کت رےہ)
دبعاہللاکایبؿےہہکفہڑپکاتہبدونںکتراہ۔
رافی  :ةحؿ،دبعاہلل،اخدلنبدیعس،دیعس،اؾاخدلتنبدیعس
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےچبےکاسھترہمابینافراسوکوبہسدانیافرےلگاگلانافراثتبےنوباہطساسنرفا...
ابب  :ادباکایبؿ

ےچب ےک اسھت رہمابین افر اس وک وبہس دانی افر ےلگ اگلان افر اثتب ےن وباہطس اسن رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن (ا ےن اصازبادے) اربامیہ وک وبہس دای افر
وساھگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 932

راوی ٣ :وسی ب ٩اسٌ٤ی٣ ،١ہسی ،اب ٩ابی يٌ٘وب ،اب ٩ابی نٌی٥

وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی نُ ٌِ َٕٗ ٥ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َطاص ّٔسا َٔلبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َسأ َ َُ ٟط
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ضس ٌّٔی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َي ٌِ ُ٘ َ
وق َو َٗ ِس َٗ َتُ٠وا
وق َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٢أََ ِ ٧ت َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا َِٔ ٌٟزا َٔٗ ٚا َ ٢اُ ِ ٧وزُوا ِلٔ َی صَ َذا َي ِشأَُٟىٔی ًَ َِ ٩زٔ ٦ا َِ ٟب ٌُ ٔ
َر ُج َْ ٩ِ ًَ ١زٔ ٦ا َِ ٟب ٌُ ٔ
اٟسَ ِ ٧یا
ابِ َ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ص َُ٤ا َریِ َحاَ َ ٧ت َ
ای ُّٔ ٩ِ ٣

ومیس نب اامسلیع ،دہمی ،انب ایبوقعیب ،انب ایب میعن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایکہک ںیم انبرمع ریض اہلل ہنع ےک
اپساھتہکاؿےساکیصخشےنرھچمےکوخؿےکقلعتموپاھچوتاںوہںےناہکوتاہکںاکابدنشہےہ؟اسےناہکہکرعاؼاکرےنہ
فاالوہں،انبرمع ےنرفامایہکاسآد ی وکدوھکیہیرھچم ےک وخؿ ےکقلعتموپاتھچےہاحالہکناؿ ولوگں ےن یبنیلصاہللہیلعفملس
ےکرفزدن(ینعنیسح)وکلتقایکافرںیمےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہکہیدفونںداینںیمریمےدفوھپؽںیہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،دہمی،انبایبوقعیب،انبایبمیعن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ےچب ےک اسھت رہمابین افر اس وک وبہس دانی افر ےلگ اگلان افر اثتب ےن وباہطس اسن رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن (ا ےن اصازبادے) اربامیہ وک وبہس دای افر
وساھگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 933

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزیً ،بساہلل ب ٩ابی بُک ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َز ِو َد
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ أَ َِّ ُ ٪

أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسثَ ِت ُط َٗاَِ ٟت َجائ َ ِتىٔی ا َِ ٣زأَ ْة ََ ٌَ ٣ضا ابِ ََ ٨تا َٔ ٪ت ِشأَُٟىٔی ََٓ ٥َِ ٠تحٔ ِس ً ٔ ِ٨سٔی َُي ِ َ ٍ َت َِ ٤زة ٕ َواح َٔسة ٕ

َ
َْخ َج ِت ٓ ََس َخ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح َّسث ِ ُتطُ َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢یل ٔی ٔ٩ِ ٣
َٓأ ًِ َل ِيت َُضا َٓ َ٘ َش َِ ٤ت َضا بَي ِ َن ابِ َ٨ت َِی َضا ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٣ت ٓ َ َ
َص ٔذظ ٔا ِٟب َ َ٨ا ٔ
ت َط ِیئّا َٓأ َ ِح َش ََِ ِٟٔ ٩یضُٔ َٟ َّ٩ُٛ َّ٩ط ٔست ِ ّ ٍا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ

اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،دبعاہلل نب ایب رکب  ،رعفہ نب زریب ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ایبؿ ےہ ہک
اکیوعرتاینپدفویٹیبںوکاسھتےلرکریمےاپسھچکامےنگنےکےئلآح ،اسوکریمےاپساکیوجھکرےکوساھچکہنالم،ںیمفہ
اےس دے دی ،اس ےن اینپ ویٹیبں ںیم میسقت رکدی ،رھپ اھٹ رک لچ دی ،یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ وت ںیم ےن آپ ےس
ایبؿایکوتآپےنرفامایوجصخشاؿویچبںوکھچکیھب دےدےافر اؿےکاسھت ااسحؿرکےوتہیاؿےکےئل منہجیکآگےس
اجحب(اکذرہعی)وہںیگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دبعاہللنبایبرکب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ےچب ےک اسھت رہمابین افر اس وک وبہس دانی افر ےلگ اگلان افر اثتب ےن وباہطس اسن رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن (ا ےن اصازبادے) اربامیہ وک وبہس دای افر
وساھگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 934

راوی  :ابواٟوٟیسٟ ،یث ،سٌیس ٘٣ب ٍی٤ً ،زوب ٩س٠ی ،٥ابوٗتازہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسث َ َ٨ا َّ
ِ َد ًَ َِ ٠ي َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٩سَِ ٠ی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َٗ َتا َز َة َٗا ََ َ ٢
اؾ ًَل َی ًَاتٔ٘ٔطٔ ٓ ََؼلَّی َٓإٔذَا َر ََ ٍَ ٛو َؿ ٍَ َؤِذَا َر َٓ ٍَ َرٓ ٌََ َضا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأ ُ َ٣ا َُ ٣ة ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی ا ِٔ ٌَ ٟ
اوباولدیل ،ثیل  ،دیعس ربقمی ،رمعفنب میلس ،اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ریمے اپس یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ اس
احؽںیمہکاامہمتنبایبااعلصآپےکدنکوھںرپوسارںیھت،انچہچنآپےنایساحتلںیمامنزڑپیھ،بجروکعرکےتوتاس

وکااتردےتیافربجڑھکےوہےتوتاسوکااھٹےتیل۔
رافی  :اوباولدیل،ثیل،دیعسربقمی،رمعفنبمیلس،اوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ےچب ےک اسھت رہمابین افر اس وک وبہس دانی افر ےلگ اگلان افر اث تب ےن وباہطس اسن رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن (ا ےن اصازبادے) اربامیہ وک وبہس دای افر
وساھگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 935

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََّ َٗ ٢ب َ١
َّ
َّ
َ
َ
َّ
رش ّة
َق َُ ِ ٔ َّ ٪لٔی ًَ َ َ
ییم َجاّ ٔ ٟشا َٓ َ٘ا َ ٢اَلِ ِ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ ٟح َش َ ٩بِ ًََ ٩ل ٔ ٕٓی َوً ٔ َِ ٨س ُظ اَلِ ِ َ
َق َُ بِ َُ ٩حاب ٔ ٕص اٟتُّ ٔ ٔ٤
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟو َٔ ٟس َ٣ا َٗ َّبُِ ٠ت ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَ َح ّسا َٓ َ٨وَ َز َِِٔ ٟیطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َََ ٩ِ ٣َ ٢ل یَ ِز َح َُ ٥لَ یُ ِز َح ُ٥

اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
نسحنبیلعریضاہلل امہنوکوبہسایلافرآپےکاپسارقعنباحسبےھٹیبوہےئےھت،ارقعےناہکہکریمےاپسدسےچبںیہ،
ںیمےنیھبکاؿاکوبہسںیہنایل،وتر وسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےناؿیکرطػداھکیرھپرفامایہکوجصخشرمحںیہنرکاتاسرپیھب
رمحںیہنایکاجات۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

ےچب ےک اسھت رہمابین افر اس وک وبہس دانی افر ےلگ اگلان افر اثتب ےن وباہطس اسن رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن (ا ےن اصازبادے) اربامیہ وک وبہس دای افر
وساھگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 936

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َ
رعاب ٔ ٌّی ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ اِ ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗا َِ ٟت َجا َئ أ ِ َ
وِّ ٪
َک أَ َِ٧ ٪زَ ََ اہللُ
ا٤ََ ٓ ٪ا نُ َ٘ ِّبُ ُ٠ض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َوأَ ُِ ٔ ٠٣
کَ ٟ
اٟؼب ِ َی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ ٢ت َ٘ ِّبَ ُ٠

ک اَّ ٟز ِح ََ ٤ة
ِٔ٠َٗ ٩ِ ٣ب ٔ َ

دمحم نب وی ف ،ایفسؿ ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک اکی ارعایب یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم
احرض وہا افر رعض ایک ہک آپ ولگ وچبں وک وبہس دےتی ںیہ ،مہ وت وبہس ںیہن دےتی ،آپ ےن رفامای ہک ارگ اہلل اعت ی ےن اہمترے
دولںےسرتمحوکچنیھکایلےہوتاسںیمایکرکفں۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ےچب ےک اسھت رہمابین افر اس وک وبہس دانی افر ےلگ اگلان افر اثتب ےن وباہطس اسن رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن (ا ےن اصازبادے) اربامیہ وک وبہس دای افر
وساھگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 937

راوی  :اب ٩ابی ٣زی ،٥ابوُشا ،٪زیسب ٩اس ،٥٠اس ،٥٠حرضت ً٤ز ب ٩خلاب رضی اہلل ً٨ہ

اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗس ًََٔ ٦ل َی
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔیطٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣زیَ ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ

اٟش ِي ٔی َٗ ِس َت ِحُ ُ٠ب ثَ ِس َی َضا َت ِشقٔی ِٔذَا َو َج َس ِت َػب ٔ ًّیا فٔی ا َّ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِي ْی َٓإٔذَا ا َِ ٣زأَ ْة َّٔ ٩ِ ٣
ٟش ِي ٔی أَ َخ َذ ِت ُط
َٓأ َ َِ ٟؼ َ٘ ِتطُ ب ٔ َب ِلَ ٔ ٨ضا َوأَ ِر َؿ ٌَ ِت ُط َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَتُ َز ِو ََ ٪ص ٔذظ ٔ كَارٔ َح ّة َوََ ٟسصَا فٔی ا٨َّ ٟارٔ ُٗ ِ٨َ ٠ا ََل َوه ٔ َی
ِط َح ُط َٓ َ٘ا َُ ٠ََّ ٟ ٢ط أَ ِر َح ُ ٥بٌٔ َٔبازٔظ ٔ ٔ ٩ِ ٣صَ ٔذظ ٔب ٔ َو َٔ ٟسصَا
َت ِ٘ ٔس ُر ًَل َی أَ َِ ٪لَ َت ِ َ

انب ایب رممی ،اوباسغؿ ،زدینب املس ،املس ،رضحترمع نب اطخب ریض اہللہنع اکایبؿ ےہہک یبن اپک یلص اہلل ہیلعفملس ےک اپس
دنچدیقیالےئےئگ،اؿدیقویںںیماکیوعرتیھتسجیکاھچیتدفدھےسرھبیوہح یھت،سجےچبوکدیقںیماپیتاسوکڑکپرک
اینپاھچیت ےساٹمچیتیل افر اس وکدفدھ الپیت ،یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ ولوگں ےس رفامای ہک اہمترا ایکایخؽ ےہ ہک ہی وعرت ا ےن
ےچبوکآگںیمڈاؽیتکسےہ؟مہولوگںےنرعضایکہکںیہن،ارگہچفہدقرتریتھکےہ،نکیلرھپیھبںیہنڈاؽیتکسوتآپےن
رفامایہکاہللا ےندنبفںرپاسےسیھبزایدہرہمابؿےہانتجہیوعرتا ےنےچبرپرہمابؿےہ۔
رافی  :انبایبرممی،اوباسغؿ،زدینباملس،املس،رضحترمعنباطخبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یےنرتمحےکوسےصحےئکںیہ...
ابب  :ادباکایبؿ
اہللاعت یےنرتمحےکوسےصحےئکںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 938

راوی  :ابواٟامی ،٪ح ٥ٜب٧ ٩آٍ ،طٌیب ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ا َِ ٟب ِض َزان ٔ ُّی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟش َّی ٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
ک ً ٔ َِ ٨س ُظ تٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌٔي َن ُجزِئّا
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ج ٌَ َ ١اہللُ اَّ ٟز ِح ََ ٤ة ٔ٣ائ َ َة ُجز ِ ٕ
ئ َٓأ َ َِ ٣ش َ
َّ
َف ُض َح َٔ
ک ا ُِ ٟحزِ ٔ
َوأَِ٧زَ َ ٢فٔی اَلِ َ ِر ٔ
يبطُ
ق ُجزِئّا َواح ّٔسا َٓ ٩ِ ٔ٤ذََ ٔ ٟ
اَفصَا ًَ َِ ٩و َٔ ٟس َصا َخ ِظ َی َة أَ ُِ ٪ت ٔؼ َ
ئ یَت َ َ ٍا َح ُ ٥ا َِ ٟدَ ُِٙ ٠حًی َت ِز َٓ ٍَ ا َِ َ ٟ

اوباامیلؿ،مکحنبانعف،بیعش،ز رہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملس وکرفامےتوہےئانسہک اہللاعت یےنرتمح ےکوسےصحےئکوہےئںیہ،اؿ ںیم ےساننفےےصح ا ےناپس رےھک افراکی ہصح
زنیم رپ ااترا ،ولخمؼ وج اکی دفرسے رپ رمح رکیت ےہ ،فہ ایس اکی ہصح یک فہج ےس ےہ ،اہیں کت ہک وھگڑا وج فیلکت ےنچنہپ یک فہج
ےسا ےنہچبےکافرپےسا ےنرھکااھٹاتیلےہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،مکحنبانعف،بیعش،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افالدوکاسڈرےسلتقرکانہکفہاسےکاسھتاھکےئیگ...
ابب  :ادباکایبؿ
افالدوکاسڈرےسلتقرکانہکفہاسےکاسھتاھکےئیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 939

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابووائ٤ً ،١زو بَ ٩حبی ،١حرضت ًبساہلل رضی اہلل ً٨ہ

َ ِحبٔی َِ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اہللٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ١زٔو بِ َٔ ُ ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی َّ
ک
ک ُُِٗ ٠ت ث ُ َّ ٥أَ ُّی َٗا َ ٢أَ َِ ٪ت ِ٘ ُت ََ ١وََ ٟس َک َخ ِظ َی َة أَ ِ ٪یَأِک ُ ََ ٌَ ٣َ ١
اٟذٔ ِ ٧ب أَ ًِوَ َُٗ ٥ا َ ٢أَ َِ ٪ت ِح ٌَ َِ ١هَّلِل ًّ ٔ ٧سا َوص َُو َخ ََ َ٘ ٠

و ٍَ ٣َ ٪اہللٔ
َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ُّی َٗا َ ٢أَ ِ ٪تُزَان ٔ َی َحٔ٠ی ََ ٠ة َجار َٔک َوأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ِؼس َٔیِ َٗ ٙو ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذ َ
یََ ٩ل یَ ِسًُ َ
آِ ِاْل َی َة
ِ ٔ َّ ٟضا َ َ
دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،وصنمر ،اوبفالئ ،رمعف نب رشلیبح ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل!
وکاسن انگہ بس ےس ڑبا ےہ ،آپ ےن رفامای ہک اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی رکان احالہکن اہلل یہ ےن ےھجت دیپا ایک ےہ ،وپاھچ رھپ وکاسن؟
آپےنرفامایہیہکوتا ےنےچبوکا ےناسھتاھکےنےک وخػےسلتقرکدے،وپاھچ رھپوکاسن؟آپےنرفامایا ےنڑپفیسیکویبی

َ
َا َِّ
ي َل َ ْي ُع َؿ َ َ
﵀ ِإل َ ًھاآََ﴾۔
ےسزانرکان،وتاہللاعت یےنیبنیلصاہللہیلعفملسےکوقؽیکدصتقیرکےتوہےئرفامای﴿ َف ّالِ َ
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،وصنمر،اوبفالئ،رمعفنبرشلیبح،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےچبوکوگدںیمرےنھکاکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
ےچبوکوگدںیمرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 940

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ہظا ،٦رعوہً ،ائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩س ٌٔی ٕس ًَ ِ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َؿ ٍَ َػب ٔ ًّیا فٔی َح ِحزٔظ ٔیُ َح ُِّ ُٜ٨ط ٓ ََبا ََِ ٠ًَ ٢یطٔ ٓ ََس ًَا ب ٔ َ٤ا ٕئ َٓأ َ ِت َب ٌَ ُط
دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اشہؾ،رعفہ،اعہشئریضاہللاہنعاکایبؿےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناکیےچبوکاینپوگدںیمکینحتےک
ےئلراھک،اسےنآپرپاشیپبرکدایوتآپےناپینوگنمارکاہبدای۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اشہؾ،رعفہ،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےچبوکراؿرپرےنھکاکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ

ےچبوکراؿرپرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 941

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤سً ،ارٌ٣ ،٦ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪س٠امی ،٪ابوت٤ی٤ہ ،ابوًث٤ا٧ ٪ہسی ،اسا٣ہ ب ٩زیس

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ًَار َْٔ ٦ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َتَ ٔ٤یَ ٤ة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ک َ َ
ا ٪اِ ٨َّ ٟضس ِّٔی یُ َح ِّسث ُ ُط أَبُو ًُ ِث ََ ٤
أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ِ
ِی ث ُ ََّ ٥ي ُـُ ٤ض َ٤ا ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َِّ ٥ار َح ُِ ٤ض َ٤ا َٓإٔنِّی أَ ِر َح ُُ ٤ض َ٤ا
یَأ ُخ ُذنٔی َٓ ُی ِ٘ ٌٔ ُسنٔی ًَل َی َٓد ٔ ٔذظ ٔ َويُ ِ٘ ٌٔ ُس ا َِ ٟح َش ًََ ٩ل َی َٓد ٔ ٔذظ ٔ اَلِ ُ ِ َ
ُّ
َّ
یم ٓ ََو َٗ ٍَ فٔی َٗ ِٔ ٠يی ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ْئ ُُِٗ ٠ت َح َّسث ِ ُت بٔطٔ ََ ٛذا
َو ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
اَٗ ٪ا َ ٢اٟت ِی ٔ ُّ
ا٨َ َٓ ٪وَ ِز ُت ٓ ََو َج ِستُ ُط ً ٔ ِ٨سٔی َِٜ٣تُوبّا ٓ ٔ َامی َسُ ٌِ ٔ٤ت
َو ََ ٛذا َٓ ٥َِ ٠أَ ِس ٌَِ ٤طُ ٔ ٩ِ ٣أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
دبع اہلل نب دمحم ،اعرؾ  ،رمتع نب امیلسؿ ،امیلسؿ ،اوببمتمہ ،اوبنامثؿ دہنی ،ااسہم نب زدی ےتہک ںیہ ہک ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع فملس
ڑکپےتےھتافراکیراؿرپےھجمافردفرسیراؿرپنسحوکالھٹبدےتیےھت،رھپدفونںوکالمےتافررفامےتاےاہللاؿدفونںرپرمح
رفام ،اس ےئل ہک ںیم یھب اؿ رپ رہمابین رکات وہں ،یلع ےن وباہطس ییحی  ،امیلسؿ ،اوبنامثؿ لقن ایک ہک یمیت ےن ایبؿ ایک ہک ریمے دؽ
ںیمہیایخؽدیپاوہاہکےھجماوبنامثؿےسالبفاہطسالفںالفںدحںیثیاحلصوہح ںیہ،اسوکںیمےناوبنامثؿےسںیہنانس،ںیمےن
اینپ اتبںیمداھکیوتاسںیماھکلوہااپایہکںیمےنہیدحثییھباؿےسینسےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اعرؾ ،رمتعنبامیلسؿ،امیلسؿ،اوببمتمہ،اوبنامثؿدہنی،ااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایھچدختمرکانزجفاامیؿےہ...
ابب  :ادباکایبؿ
ایھچدختمرکانزجفاامیؿےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 942

راوی ً :بیس ب ٩اس٤اًی ،١ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ُ
ُغ ُت ًَل َی ا َِ ٣زأَة ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا ٔ ِ
ُغ ُت ًَل َی َخسٔی َح َة َو َِ َ٘ ٟس َص َِ َٜ ٠ت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ َتزَ َّو َجىٔی ب ٔ َث ََل ٔ
َکصَا َو َِ َ٘ ٟس أَ ََ ٣ز ُظ َربُّطُ أَ ِ٪
ث ٔسٔ٨ي َن ٤َ ٔ ٟا ُُ ٨ِ ٛت أَ ِس َُ ٌُ ٤ط یَ ِذ ُ ُ
َ٣ا ٔ ِ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٟ ٥َ ٠ی ِذبَحُ اَّ ٟظا َة ث ُ َّ ٥یُ ِضسٔی فٔی ُخ َّ٠ت َٔضا َٔ ٨ِ ٣ضا
رشصَا بٔب َ ِی ٕت فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٔ َٗ ٩ِ ٣ؼبٕ َوِ ٔ ِ ٪ک َ َ
یُ َب ِّ َ
دیبعنباامسلیع،اوبااسہم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکےھجمیسکوعرترپ
اانت رکش ںیہن وہا انتج دخہجی رپ وج ریمے اکنح ےس نیت اسؽ لبق فافت اپ یئگ ںیھت رکش وہات اھت اس ےیل ہک ںیم روسؽ اہللیلص
اہللہیلعوکاؿاکذرکرکےتوہےئیتنسیھت،آپوکآپےکرپفرداگرےنمکحدایہکاؿوکتنجںیمومیتےکلحمیکاشبرتدںیافر
بجرکبیذحبرکےتوتاؿیکشہلیوںوکیھبھچکجیھبدےتی۔
رافی  :دیبعنباامسلیع،اوبااسہم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میتییکرپفرشرکےنفاےلیکتلیضفاکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
میتییکرپفرشرکےنفاےلیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 943

راوی ً :بس اہلل بً ٩بساٟوہابً ،بساٌٟزیز ب ٩ابی حاز ،٦ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَب ٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟو َّص ٔ

 ١ا َِ ٟيت ٔٔی ٥فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َص ََ ٜذا َو َٗا َ ٢بٔإ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ َّ
اٟشبَّابَةٔ َوا ُِ ٟو ِس َلی
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أََ٧ا َوکَآ ٔ ُ
دبعاہللنبدبعاولاہب،دبعازعلسینبایباحزؾ،اوباحزؾ،لہسنبدعسےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکںیمافرمیتییک
رگناینرکےنفاےلتنجںیماسرطح(رقبی)وہںےگافرآپےنابسہبافردرایمینا یلگےسااشرہرکےتوہےئاسیکزندیکی
اتبح ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعاولاہب،دبعازعلسینبایباحزؾ،اوباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویباؤںےکےئلک تنرکےنفاےلاکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
ویباؤںےکےئلک تنرکےنفاےلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 944

راوی  :اس٤اًی ١بً ٩بساہلل ٣ ،اٟک ،ػٔوا ٪ب ٩س٠ی٥

ک ًَ َِ ٩ػٔ َِوا َ ٪بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی َٕ ٥ی ِز َٓ ٌُطُ ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
َّ
اٟشاعٔی ًَل َی اَلِ َ ِر َ٠َ ٣ةٔ َوا ِِ ٔ٤ٟشٜٔي ٔن کَا َِ ٤ُ ٟحاصٔ ٔس فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ أَ ِو ک َ َّأ ٟذی َي ُؼ ُو ٦اَ ٨َّ ٟض َار َو َي ُ٘ ُو ٦ا َِّ ٠ٟی َ١
اامسلیعنبدبعاہلل،امکل،ناواؿنبمیلس یبنیلصاہللہیلعفملسےساسوکرموفاعرفاتیرکےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایہکویباؤفںافرنیکسمےکےئلک تنرکےنفاالاہللیکراہںیماہجدرکےنفاےلیکرطحےہ،ایاسصخشیکرطحےہوجدؿوک
رفزےراتھکےہافرراتوکابعدترکاتےہ۔
رافی  :اامسلیعنبدبعاہلل،امکل،ناواؿنبمیلس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ویباؤںےکےئلک تنرکےنفاےلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 945

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ثور ب ٩زیسزیلی ،ابواِٟیث( ،اب٣ ٩لیٍ ٛے آزاز َکزہ َُل )٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ثَ ِورٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ِّ
اٟسیل ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ َِ ٣ول َی ابِ ٔٔ ٣ُ ٩لی ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط
اامسلیع ،امکل ،وثر نب زدیدیلی ،اوباثیغل( ،انب عیطم ےک آزاد رکدہ الغؾ) رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلع
فملسےسایسرطحیکرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،وثرنبزدیدیلی،اوباثیغل(،انبعیطمےکآزادرکدہالغؾ)رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیکسمےکےئلک تنرکےنفاےلاکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
نیکسمےکےئلک تنرکےنفاےلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 946

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،ثور ب ٩زیس ،ابواِٟیث ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ک ًَ ِ ٩ثَ ِورٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
ک ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّی
اٟشاعٔی ًَل َی اَلِ َ ِر َٔ ٠َ ٣ة َوا ِِ ٔ٤ٟشٜٔي ٔن کَا َِ ٤ُ ٟحاصٔ ٔس فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َوأَ ِح ٔشبُ ُط َٗا ََ ٢ي ُظ ُّ
ِِط
کَا َِ٘ ٟائ ََٔٔ ٥ل َي ِٔتُ ٍُ َوکَاٟؼَّ ائ َٔٔ ٥لَ ُئ ٔ ُ
دبعاہللنبہملسم،امکل،وثرنبزدی،اوباثیغل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعاکایبؿےہہکانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایہکنیکسمافرویباؤفںےکےئلک تنجادفریرکےنفاالاہللیکراہںیماہجدرکےنفاےلیکرطحےہافریبنعقےتہکںیہہکےھجم
کشےہہکاشدیہیرفامایاسابعدتذگاریکرطحےہوجتسسںیہنافراسرفزہداریکرطحےہوجاراطرںیہنرکات۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،وثرنبزدی،اوباثیغل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آدویمںافراجونرفںےکاسھترہمابینرکےناکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
آدویمںافراجونرفںےکاسھترہمابینرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 947

راوی ٣ :شسز ،اس٤اًی ،١ایوب ،ابوَٗلبہ ،ابوس٠امی٣ ،٪اٟک ب ٩حویزث

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی َ٣َ ٪أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔث َٗا َ ٢أَ َت ِي َ٨ا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
یَِ ٟ ٩ی َّ ٠ة َٓوَ  َّ٩أََّ٧ا ا ِط َت ِ٘ َ٨ا أَصِ َ٨َ ٠ا َو َسأ َ َ٨َ ٟا ًَ ََّ ٩ِ ٤ت َز ِ٨َ ٛا فٔی أَصِ٨َ ٔ ٠ا
رش َ
وَٓ ٪أ َ َٗ ِ٨َ ٤ا ً ٔ َِ ٨س ُظ ً ٔ ِ ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح َُ ٩طب َ َب ْة َُ ٣ت َ٘ارٔب ُ َ
رض ِت اٟؼَّ ََلةُ
اَ ٪رٓ ٔی ّ٘ا َرح ّٔامی َٓ َ٘ا َِ ٢ار ٔج ٌُوا ِلٔ َی أَصِٔ٠ی٤ُ ٠ِّ ٌََ ٓ ٥ِ ُٜوص َُِ ٥و ُ٣زُوص َُِ ٥و َػ ُّ٠وا َ٤َ ٛا َرأَیِت ُُ٤ونٔی أ ُ َػل ِّی َؤِذَا َح ََ
َٓأ َ ِخب َ ِ ٍَ٧ا ُظ َوک َ َ

َٓ ُِ ٠ی َؤ ِّذ َِ ٪ل ٥ِ ُٜأَ َح ُس ُ ٥ِ ٛث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ُؤ َّ ٥ِ ُٜ٣أَ ِٛبَ ٍُ ُ٥ِ ٛ

دسمد ،اامسلیع ،اویب ،اوبالقہب ،اوبامیلسؿ ،امکل نب وحریث ےس رفاتی رکےت ںیہ مہ دنچ رقبی ارمعل یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک
دختم ںیم احرض وہےئ افر آپ ےک اپس سیب دؿ رہھٹے ،آپ ےن امگؿ ایک ہک اشدی مہ ا ےن رھگ فاولں ےک اپس اجان اچےتہ ںیہ

آپ ےن مہ ےس اؿ ولوگں ےک قلعتم وپاھچ نج وک مہ ا ےن رھگفں ںیم وھچڑ آےئ ےھت ،آپ ےس مہ ولوگں ےن ایبؿ رکدای آپ
رقیففرمیحےھترفامایہکا ےنرھگفاولں ےکاپساجف افراوکن میلعتدف افر مکحدف افرامنز ڑپوھسجرطحمت ےنےھجم امنز ڑپےتھداھکی
افربجامنزاکفتقآاجےئوتمتںیمےساکیصخشاذاؿےہکرھپمتںیمےسڑباآد یاہمتریاامتمرکے۔
رافی  :دسمد،اامسلیع،اویب،اوبالقہب،اوبامیلسؿ،امکلنبوحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آدویمںافراجونرفںےکاسھترہمابینرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 948

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،سیم (ابوب َک رضی اہلل ً٨ہ ٛے آزاز َکزہ َُل )٦ابوػاٟح ،س٤ا ٪ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

یم َِ ٣ول َی أَبٔی بَ ُِکٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح َّ
اٟش َّ٤ا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

ِ َد َٓإٔذَا کَِْ ٠ب َیَِ ٠ض ُث
ِط ٕی ٙا ِط َت َّس ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٌَ ٟل ُع ٓ ََو َج َس ب ٔ ِئ ّزا َٓ َ٨زَ ََٔ ٓ ٢یضا ٓ َ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا َر ُج َْ ١ی ِ٤شٔی ب ٔ َ ٔ
َرش َب ث ُ ََّ َ ٥
ا ٪بَ َ َّ ٠ب ٔی َٓ َ٨زَ َ ٢ا ِٟبٔئ َِز ٓ ََََ َ ٤ل ُخ َّٔ ُط
ِ َ٘ َٟ ١س بَ ََ َّ ٠ص َذا ا ِٟکََِ ٠ب ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟل ٔع ِٔ ٣ث ُ
 ١اٟث َّ َ ٍی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟل ٔع َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َیأِک ُ ُ
َّ ١أ ٟذی ک َ َ

ُ َ
َف َُ ٟط َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َوِ ٔ َّ٨َ َٟ ٪ا فٔی ا َِ ٟب َضائ ٔٔ ٥أَ ِج ّزا َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥فٔی کُ ِّ١ذَا ٔ
ت
ُک اہللُ َُ ٟط َٓ َِ َ َ
ث َّ ٥أ َِ ٣ش َُ ٜط بٔٔٔیطٔ ٓ ََش َقی ا ِٟکََِ ٠ب َٓظَ َ َ

َٛب ٔ ٕس َرك ِ َب ٕة أَ ِج ْز

اامسلیع ،امکل ،یمس (اوبب رک ریض اہلل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ) اوباصحل ،امسؿ اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلعفملس ےن رفامایہک اکی دہعف اکیآد ی اجراہ اھت وت راےتس ںیم اےستہب زفریکایپس یگل ،اکی ونکاں رظن آایفہ اس ےک ادنر
ارتاافراپین یپرکابرہالکنوتداھکیہکاکی اتاہپنراہےہافرایپسیکفہج ےسڑچیکاچنراہےہ،اسےنوساچہکاس ےتکوکیھبایپس
یک فہج ےس فہ یہ فیلکت  یچنہ وہیگ وج ےھجم  یچنہ یھت ،ہی وسچ رک ونکںی ںیم ارتا افر ا ےن ومزے ںیم اپین رھبا رھپ ا ےن ہنم ںیم ڑکپا
(افرپ آرک) اس ےتک وک الپای ،اہلل ےن اس ےک اس لعف یک دقر یک افر اےس شخب دای ،ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل ایک اجونرفں ےک

قلعتمیھبںیمہارجےلماگ؟آپےنرفامایرہرترگجرےنھکفاےلےکقلعتمارجےلماگ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،یمس(اوببرکریضاہللہنعےکآزادرکدہالغؾ)اوباصحل،امسؿاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آدویمںافراجونرفںےکاسھترہمابینرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 949

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َػ ََلة ٕ َوٗ ُِ٨َ ٤ا َُ ٌَ ٣ط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِرعابٔی َوص َُو فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َّ
اُ ٠ٟض َِّ ٥ار َح ِ٤ىٔی َو َُ ٣ح َّّ ٤سا َو ََل َت ِز َح ِ٨َ ٌَ ٣َ ٥ا أَ َح ّسا َٓ َ٤َّ ٠ا
َ ٌّ
َّ
َّ
َّ
رعاب ٔ ِّی َِ َ٘ ٟس َح َّح ِز َت َوا ٔس ٌّا یُزٔی ُس َر ِح ََ ٤ة اہللٔ
َس ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََ ِ ٔ ٟ ٢ل ِ َ

اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی امنز ےک ےئل
ڑھکے وہےئ افر مہ یھب آپ ےک اسھت ڑھکے وہےئ ،اکی ارعایب ےن امنز یہ یک احتل ںیم ای اہلل! ھجم رپ افر دمحم (یلص اہلل ہیلع
فملس) رپرمحرفامافرامہرےاسھت یسک افررپرمح ہنرفام ،بج یبن یلصاہللہیلعفملس ےنالسؾریھپا وتاسارعایبےس رفامایہک وت ےن
اکیفعیسزیچینعرتمحدخافدنیوکگنت(دحمفد)رکدای۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

آدویمںافراجونرفںےکاسھترہمابینرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 950

راوی  :ابونٌی ،٥زَکیاً ،ا٣ز ،نٌ٤ا ٪ب ٩بظي ٍ

ا ٪بِ ََ ٩ب ٔظي ٍ ٕ َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َکیَّا ُئ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َزی ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن فٔی َت َزاحُٔ٤ض ٔ َِ ٥و َت َوا ِّزص َِٔ ٥و َت ٌَاكُٔٔض ٔ َِ ٤َ َٛ ٥ث ٔ ١ا َِ ٟح َشسٔ ِٔذَا ِ
اط َتکَی ًُ ِـ ّوا َت َساع َی َُ ٟط َسائٔزُ َج َش ٔسظ ٔ

ب ٔ َّ
اٟش َضز ٔ َوا ُِ ٟح َّیم
اوبمیعن ،زرکای ،اعرم،امعنؿ نب ریشب ےتہک ںیہہک روسؽاہللیلص اہللہیلعفملس ےن رفامایہک اکیدفرسے رپ رہمابین رکےن افر دفیتس ف
تقفش ںیم ومونمں وک اکی مسجیکرطح دوھکی ےگہک مسج ےک اکی ہصح وکفیلکت وہیت ےہ وت اسرامسج دیباریافر اخبر ںیماس اک
رشکیوہاجاتےہ۔
رافی  :اوبمیعن،زرکای،اعرم،امعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آدویمںافراجونرفںےکاسھترہمابینرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 951

راوی  :ابواٟوٟیس ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش٥ٕ ٔ ٠
اُ َٟ ٪ط بٔطٔ َػ َس َٗ ْة
ا ٪أَ ِو َزابَّ ْة ِ ٔ ََّل ک َ َ
ُغ ّسا َٓأَک َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط ِ ٔ ِن َش ْ
ُغ َض َ ِ
ََ

اوباولدیل ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع اکایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک املسمؿ بج
وکح درتخاگلاتےہافراسےسوکح آد یایاجونراھکےئوتاسےکےئلدصہقوہاتےہ۔
رافی  :اوباولدیل،اوبوعاہن،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آدویمںافراجونرفںےکاسھترہمابینرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 952

راوی ٤ً :زو ب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤ع ،زیس ب ٩وہب ،جزیز بً ٩بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َزیِ ُس بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجز ٔ َیز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٩ِ ٣َ ٢ل َی ِز َح َُ ٥لَ یُ ِز َح ُ٥
رمعف نب صفح ،صفح ،اشمع ،زدی نب فبہ ،رجری نب دبعاہلل ےتہک ںیہہکآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفامایہک وج صخش رہمابین ںیہن
رکاتاسرپیھبرہمابینںیہنیکاجیت۔
رافی  :رمعفنبصفح،صفح،اشمع،زدینبفبہ،رجرینبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑپفیسےکقحںیمفیصرکےنفاولںاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکاہللیکابعدترک...
ابب  :ادباکایبؿ

ڑپفیسےکقحںیمفیصرکےنفاولںاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکاہللیکابعدترکفاسےکاسھتیسکوکرشکیہنانبؤافرفادلنیےکاسھتااسحؿرکاناتخمالفحوراکت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 953

راوی  :اس٤اًی ١ب ٩ابی اویص٣ ،اٟک ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ابوبُک ب٣ ٩ح٤س٤ً ،زة ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ُک بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ِ٩
 ١بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َزا َ ٢یُ ٔ
 ١بٔا َِ ٟحارٔ َحًَّی هَ َُ ٨ِ ٨ت أَُ َّ ٧ط َس ُی َو ِّرثُطُ
وػیىٔی ٔجبِ ٍٔی ُ
اامسلیع نب ایب افسی ،امکل ،ییحی نب دیعس ،اوبرکب نب دمحم ،رمعۃ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفامای ہک ربجلی ہیلع امالسؾ ڑپفیس ےک ےئل ربارب ںیمہ فتیص رکےت رےہ اہیں کت ہک ےھجم ہی ایخؽ وہا ہک اس وک فارث
انبدںیےگ۔
رافی  :اامسلیعنبایبافسی،امکل،ییحینبدیعس،اوبرکبنبدمحم،رمعۃ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ڑپفیسےکقحںیمفیصرکےنفاولںاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکاہللیکابعدترکفاسےکاسھتیسکوکرشکیہنانبؤافرفادلنیےکاسھتااسحؿرکاناتخمالفحوراکت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 954

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ہا ،٢یزیس ب ٩زریٍ٤ً ،زو ب٣ ٩ح٤س ،اپ٨ے واٟس سے وہ اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسث َ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ٢
وػیىٔی بٔا َِ ٟحارٔ َحًَّی هَ َُ ٨ِ ٨ت أَُ َّ ٧ط َس ُی َو ِّرث ُ ُط
 ١یُ ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َزا َٔ ٢جبِ ٍٔی ُ
دمحمنباہنمؽ،سیدینبزرعی،رمعفنبدمحم،ا ےنفادلےسفہانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہہکانجبروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس ےن رفامای ہک ربجلی ہیلع امالسؾ ڑپفیس ےک ےئل ےھجم لسلسم فتیص رکےت رےہ اہیں کت ہک ےھجم ہی ایخؽ وہا ہک اس وک

فارثانبدںیےگ۔
رافی  :دمحمنباہنمؽ،سیدینبزرعی،رمعفنبدمحم،ا ےنفادلےسفہانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تٹق
ھ
اسصخشاکانگہسجاکڑپفیساسیکفیلکتےسےبوخػہنوہ،وی نےکینعمںیہاؿوک...
ابب  :ادباکایبؿ
تٹق
اسصخشاکانگہسجاکڑپفیساسیکفیلکتےسےبوخػہنوہ،وی ھنےکینعمںیہاؿوکالہکرکدے،وماقبےکینعمالہتکیکہگجےکںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 955

راوی ً :اػ ٥بً ٩لی ،اب ٩ابی ذئب ،سٌیس ،ابوَیح

َیِ ٕح أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢واہللٔ ََل یُ ِؤ ٔ٩ُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
اػ ُ ٥بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ُ َ
وسی
َواہللٔ ََل یُ ِؤ َٔ ٩ُ ٣واہللٔ ََل یُ ِؤ ٔٔٗ ٩ُ ٣ی ََ ١و ََ ٩ِ ٣یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََّ ٢أ ٟذی ََل َیأ ِ ََ ٩ُ ٣جا ُر ُظ بَ َواي ٔ َ٘ ُط َتا َب ٌَ ُط َط َبابَ ُة َوأَ َس ُس بِ َُ ٣ُ ٩
غ َو ُط ٌَ ِی ُب بِ ُِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٩ِ ًَ ٚابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی
ُک بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َو َٗا َ ٢حُ َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩اَلِ َ ِس َوز ٔ َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َوأَبُو بَ ِ ٔ
ص َُزیِ َز َة
اع مص نب یلع ،انب ایب ذبئ ،دیعس ،اوبرشحی ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک دخبا فہ آد ی ومنم ںیہن ےہ ،دخبا فہ
آد ی ومنم ںیہن ےہ ،دخبا فہ آد ی ومنم ںیہن ےہ ،وپاھچ ایگ وکؿ ای روسؽ اہلل! آپ ےن رفامای سج اک ڑپفیس اس یک وفیلکتںےس
ےبوخػ ہنوہ،ابشہب افرادس نبومٰیس ےناسیکاتمتعب ںیمرفاتی یکےہ،دیمح نب اوسد،نامثؿ نبرمعفافراوبرکب نبایعش افر
بیعشافربیعشنبااحسؼےنانبایبذبئےس،اںوہںےنربقمیےس،اںوہںےنرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتییک
ےہ۔
رافی  :اعمصنبیلع،انبایبذبئ،دیعس،اوبرشحی

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

وکح وعرتاینپڑپفنسوکریقحہنےھجمس...
ابب  :ادباکایبؿ
وکح وعرتاینپڑپفنسوکریقحہنےھجمس

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 956

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕٟ ،یث ،سٌیس ٘٣ب ٍی ،اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس ص َُو ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ

َفس ََٔ ٩طاة ٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢یا ن َٔشا َئ ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت ََل َت ِح ٔ َ
ُق ََّ ٪ج َار ْة َ ٔ ٟح َارت َٔضا َوَِ ٟو ٔ ِ

دبعاہللنبوی ف،ثیل،دیعسربقمی،ا ےنفادلےسفہرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسرفامےتےھت
ہکوکح وعرتاینپاسمہح یکیجیھبوہح زیچوکریقحہنےھجمس،ارگہچرکبیاکرھکیہویکںہنوہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،ثیل،دیعسربقمی،ا ےنفادلےسفہرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاہللافرایقتمےکدؿرپاامیؿراتھکےہوتفہا ےنڑپفیسوکفیلکتہناچنہپ...
ابب  :ادباکایبؿ
وجصخشاہللافرایقتمےکدؿرپاامیؿراتھکےہوتفہا ےنڑپفیسوکفیلکتہناچنہپےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 957

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،ابواَلحوؾ ،ابوحؼين ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی َح ٔؼي ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَلِ َ ِح َو ٔ

ُک َِ ٦ؿ ِی َٔ ُط َو َ٩ِ ٣
ِ َٓ ُِ ٠ی ِ ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ِ ٓ َََل یُ ِؤذ ٔ َج َار ُظ َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ک َ َ
ِ ََِٓ ٠ی ُ٘ َِ ١خي ِ ّ ٍا أَ ِو َ ٔ ٟی ِؼ ُِ ٤ت
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
کَ َ

ہبیتق نبدیعس،اوباال وحص ،اوبنیصح ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽاہلل یلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایہکوجصخشاہللافرایقتمےکدؿرپاامیؿراتھکےہفہا ےنڑپفیسوکفیلکتہناچنہپےئافروجصخشاہللافرایقتمےکدؿ
رپاامیؿراتھکےہاساچےیہہکامہم ؿیکایض ترکےافروجصخشاہللافرایقتمےکدؿرپاامیؿراتھکےہاسوکاچےیہہکایھچ
ابتےہکایاخومشرےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوباالوحص،اوبنیصح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وجصخشاہللافرایقتمےکدؿرپاامیؿراتھکےہوتفہا ےنڑپفیسوکفیلکتہناچنہپےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 958

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕٟ ،یث ،سٌیس ٘٣ب ٍی ،ابوَیح ًسوی

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
ای
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َسٌ ْ
َیِ ٕح ا َِ ٌَ ٟسو ٔ ِّی َٗا ََ ٢سِ ٌَ ٔ٤ت أُذَُ َ ٧
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٔیس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ُ َ
ُک َِ ٦ج َار ُظ َو َ٩ِ ٣
ِ َٓ ُِ ٠ی ِ ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣ب ٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ای ح ٔي َن َتک َ َّ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
ْص ِت ًَ ِي ََ ٨
َوأَبِ َ َ
ُک َِ ٦ؿ ِی َٔ ُط َجائٔزَ َت ُط َٗا ََ ٢و َ٣ا َجائٔزَتُ ُط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ی ِو َْ ٦وَِ ٟی َْ ٠ة َو ِّ
اٟـ َیا َٓ ُة ثَ ََلثَ ُة
ِ َٓ ُِ ٠ی ِ ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
کَ َ

ِ ََِٓ ٠ی ُ٘ َِ ١خي ِ ّ ٍا أَ ِو َ ٔ ٟی ِؼ ُِ ٤ت
اَ ٪و َرا َئ ذََ ٔ ٟ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ک َٓ ُض َو َػ َس َٗ ْة ًََِ ٠یطٔ َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
أَیَّا٤ََ ٕٓ ٦ا ک َ َ

دبع اہلل نب وی ف ،ثیل ،دیعس ربقمی ،اوبرشحی ،دعفی اک ایبؿ ےہ ہک ریمے دفونں اکونں ےن انس افر ریمی دفونں آوھکنں ےن
داھکی بج یکآپ یلص اہلل ہیلعفملس ےن رفامایہک وج صخش اہلل افرایقتم ےکدؿ رپ اامیؿ راتھک ےہاس وک اچےئہ ہک ا ےنڑپفیس یک
زعترکےافروجصخشاہللافرایقتمےکدؿرپاامیؿراتھکےہوتاسوکاچےئہہکا ےنامہمؿیکاجزئہےسزعترکے،وپاھچ ای
روسؽ اہلل اس اک اجزئہ ایک ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک اکی دؿ اکی رات (اجزئہ ےہ) افر ایض ت نیت دؿ ےہ ،وج اس ےس زایدہ وہ فہ
دصہقےہافروجصخشاہللاعت یافرایقتمےکدؿرپاامیؿراتھکےہاسوکاچےئہہکایھچابتےہکفرہناخومشرےہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،ثیل،دیعسربقمی،اوبرشحیدعفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمہہیاکقحدرفازےےکرقبےکاحلظےسےہ...
ابب  :ادباکایبؿ
اسمہہیاکقحدرفازےےکرقبےکاحلظےسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 959

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢طٌبہ ،ابوً٤زا ،٪ك٠حہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت كَ َِ ٠ح َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو ً َِٔ ٤ز َ

یُ َ ٩
َ
َقبٔض ٔ َ٤ا ٔٔ ٨ِ ٣ک بَابّا
ِ ٔ َّ ٪لٔی َج َار ِ ٔ َٓإٔل َی أیِّض ٔ َ٤ا أصِسٔی َٗا َِ ٢لٔ َی أ ِ َ

اجحج نب اہنمؽ ،ہبعش ،اوبرمعاؿ ،ہحلط ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اکایبؿ ےہہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمے دف ڑپفیس
ںیہوتںیمسکوکاؿںیمےسدہہیوجیھبں؟وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایسجاکدرفازہھجتےسزایدہرقبیوہ۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،ہبعش،اوبرمعاؿ،ہحلط،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہیکیندصہقےہ...
ابب  :ادباکایبؿ
رہیکیندصہقےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 960

راوی ً :لی بً ٩یاغ ،ابوُشا٣ ،٪ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
غ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ٌُِّ ٣َ ١زُ ٕ
وٖ َػ َس َٗ ْة
یلع نب ایعش ،اوباسغؿ ،دمحم نب دکنمر ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رہ یکین
دصہقےہ۔
رافی  :یلعنبایعش،اوباسغؿ،دمحمنبدکنمر،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رہیکیندصہقےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 961

٣وسی اطٌزی اپ٨ے واٟسسے وہ اٛ ٪ے زاز (ابو٣وسی اطٌزی)
راوی  :آز ،٦طٌبہ ،سٌیس ب ٩ابی بززہ ب ٩ابی ٰ

وسی اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی بُزِ َز َة بِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٣

 ١ب ٔ َی َسیِطٔ َٓ َي َِ ٍُ َٔ ٨نٔ َِش ُط َویَ َت َؼ َّس َُٗ ٚاُٟوا َٓإ ٔ ِ٥َِ ٟ ٪
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی کُِ ٣ُ ِّ١شَ ٥ٕ ٔ ٠ػ َس َٗ ْة َٗاُٟوا َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یحٔ ِس َٗا َََ ٓ ٢ی ٌِ َُ ٤
وٖ َٗا ُٟوا َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ئ ٌَِ َِٗ ١ا َََ ٓ ٢یأ ِ ُ٣زُ بٔا َِ ٟديِ ٍ ٔأَ ِو َٗا َ ٢بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ َٗا َ٢
َي ِش َت ٔل ٍِ أَ ِو َ ٥َِ ٟئ ٌَِ َِٗ ١ا َُ َٓ ٢یٌٔي ُن ذَا ا َِ ٟحا َج ٔة ا ُِ ٠ِ ٤َ ٟض َ
ک ًَ ِِّ َّ ٩
اٟرش َٓإَّٔ٧طُ َُ ٟط َػ َس َٗ ْة
َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ئ ٌَِ َِٗ ١ا َُ َٓ ٢ی ِٔ ٤ش ُ
آدؾ،ہبعش،دیعسنبایبربدہنبایبومٰیسارعشیا ےنفادلےسفہاؿےکداد(اوبومیسارعشی)ےسرفاتیرکےتںیہہکیبنیلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رہ املسمؿ ےک ےئل دصہق الزؾ ےہ،ولوگں ےن وپاھچ ارگاس ےکاپس ھچک ہن وہ؟ آپ ےن رفامای ہک ا ےن
اہھتےساکؾرکےاسےساینپذاتوکعفناچنہپےئافردصہقرکے،ولوگںےنوپاھچارگاسیکالصتیحہنراتھکوہایہیاہکہکااسی
ہنایکوتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییسکرضفرتدنمولظمؾیکوددرکے،ولوگںےنوپاھچارگہیہنایک،وتآپےنرفامایہکایھچ
ابوتں اک مکح دای(ریخ ای رعمفػ اک ظفل رفامای) یسک ےن وپاھچ ارگہی یھب ہن ایک وتآپ ےن رفامایہک رباح  ےس راک رےہ ہک یہی دصہق اس اک
دصہقےہ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،دیعسنبایبربدہنبایبومٰیسارعشیا ےنفادلےسفہاؿےکداد(اوبومیسارعشی)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایھچوگتفگرکےناکایبؿافررضحتاوبرہریہریضاہللہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملس...
ابب  :ادباکایبؿ
ایھچوگتفگرکےناکایبؿافررضحتاوبرہریہریضاہللہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیایکہکایھچوگتفگدصہقےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 962

راوی  :ابواٟوٟیس ،طٌبہ٤ً ،زو ،خثی٤ہً ،سی ب ٩حات ٥رضی اہلل ً٨ہ

ََک أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِْ ٤زو ًَ َِ ٩خ ِی َث ََ ٤ة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ٢ذ َ َ
ک ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
ََک اَ ٨َّ ٟار َٓ َت ٌَ َّو َذ َٔ ٨ِ ٣ضا َوأَ َط َ
اَ ٨َّ ٟار َٓ َت ٌَ َّوذَ َٔ ٨ِ ٣ضا َوأَ َط َ
اح ب ٔ َو ِجضٔطٔ َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة أَ َّ٣ا ََّ ٣ز َتي ِ ٔن ٓ َََل أَ ُط ُّ
اح ب ٔ َو ِجضٔطٔ ث ُ َّ ٥ذ َ َ

َّات ُ٘وا اَ ٨َّ ٟار َوَِ ٟو بٔ ٔظ َِّ ٙت َِ ٤زة ٕ َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تحٔ ِس َٓبٔکَٕ ٤َ ٔ ٠ة كَي َِّب ٕة
اوباولدیل،ہبعش،رمعف،ہمیثخ،دعینباحمتریضاہللہنعاکایبؿ ےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےندفزخاکذرکایکوتاسےسانپہام یگافر
اانپہنمانبایل،رھپدفزخاکذترکہایکافراانپہنمانبایل،ہبعشےناہکہکدفرمہبتآپےکااسیرکےنںیمےھجمکشںیہنےہ،رھپرفامایہک
آگےسوچبارگہچاکیڑکٹاوھچاہرےیہےکوعضویکںہنوہوتایھچابتد ہدے(ہکہییھبدصہقےہ)۔
رافی  :اوباولدیل،ہبعش،رمعف،ہمیثخ،دعینباحمتریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہارمںیمرن یربےنتاکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
رہارمںیمرن یربےنتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 963

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبي ٍ

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َز َخ ََ ١رص ِْم ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟش ُاَ ٦و َّ
اٟش ُاَِ ٠ًَ ٦یَٗ ٥ِ ُٜاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ََٓٔض ٔ ِ٤ت َُضا َٓ ُُِ٘ ٠ت َو ًََِ ٠یَّ ٥ِ ُٜ
َٓ َ٘ا ُٟوا َّ
اُ ٨َ ٌِ ٠ٟة َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َِّ ٣َ ٥َ ٠ض َّل َیا ًَائٔظَ ُة ِ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ٔح ُّب اِّ ٟزٓ َِ ٙفٔی اَلِ َ ِ٣ز ٔک ُ ِّ٠طٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َوَ ٥َِ ٟت ِش َ٣َ ٍِ ٤ا َٗاُٟوا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ُُِٗ ٠ت َو ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ

دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،اصحل،انباہشب،رعفہنبزریبےتہکںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاہنعاکایبؿےہہکوہید
ل عَل َ ْنُک
ْ
یکاکیامجتعیبنیلصاہللہیلعفملسےکاپسیئگ،اؿولوگںےناہکا َّشا ُؾ م،رضحتاعہشئاکایبؿےہہکںیمےناسوکھجمسایلوت

عَل َ
ُ
ک
ن
َ
ْ
ّ
ل
ل
ل
ْ
ںیمےناہک َف ما َّشا ُؾ َفا غ ْ َن ُش(متیہرپالہتکافرتنعلوہ)روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاعہشئاؿوکوھچڑفیھباہللرہاکؾ
ںیمرن یوکدنسپرکاتےہ،ںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!ایکآپےنانسںیہنوجاؿولوگںےناہک،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفامایںیمےنیھبوتفمکیلعد ہدایاھت(ہکمتیہرپوہ)۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،اصحل،انباہشب،رعفہنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رہارمںیمرن یربےنتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 964

راوی ً :بس اہلل بً ٩بساٟوہاب ،ح٤از ب ٩زیس ،ثابت ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َ َ
َ
رعاب ٔ ًّیا بَا َ ٢فٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩أٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أ َّ ٪أ ِ َ
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٘ا ُ٣وا َِِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل تُزِرٔ ُ٣و ُظ ث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َس ِٟو ٕ ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕئ ٓ َُؼ َّب ًََِ ٠یطٔ
دبع اہلل نب دبعاولاہب ،امحد نب زدی ،اثتب ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی ارعایب ےن دجسم ںیم اشیپب رکےن اگل،
ولگاسیکرطػدفڑے،روسؽاہللیلصاہلل ہیلعفملسےنرفامایاسوکاشیپبرکےنےسہنرفوک،رھپاکیڈفؽاپینوگنماایافراس
رپاہبدای۔
رافی  :دبعاہللنبدبعاولاہب،امحدنبزدی،اثتب،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامیؿدارفںاکاکیدفرسےےکاسھتاعتفؿرکان...

ابب  :ادباکایبؿ
اامیؿدارفںاکاکیدفرسےےکاسھتاعتفؿرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 965

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪ابی بززہ ،بزیس ب ٩ابی بززہ اپ٨ے زازا ابوبززہ سے وہ ابو٣وسی سے ،ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

وسی
ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی بُزِ َز َة ب ُ َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َج ِّسی أَبُو ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَبٔی َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟؤ ِٔ ٤ُِ ٠ٟٔ ٩ُ ٣ؤ ٔ ٩ٔ ٣کَا ِٟب ُ َِ ٨یا َٔ ٪ي ُظ ُّس َب ٌِ ُـ ُط َب ٌِ ّـا ث ُ ََّ ٥ط َّب َ
ک بَي ِ َن أَ َػابٔ ٌٔطٔ َوک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاّ ٔ ٟشا ِٔذِ َجا َئ َر ُج َْ ١ي ِشأ َ ُ ٢أَ ِو كَاُ ٔ ٟب َحا َج ٕة أَٗ َِب َِ ٠َ ًَ ١ي َ٨ا ب ٔ َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َِ ٢
اط َٔ ٌُوا َٓ ُِ ٠ت ِؤ َجزُوا َو َِ ٟی ِ٘ ٔف
اہللُ ًَل َی َ ٔ ٟشا َٔ٧ ٪ب ٔ ِّیطٔ َ٣ا َطا َئ
دمحم نب وی ف ،ایفسؿ ،ایب ربدہ ،ربدی نب ایب ربدہ ا ےن دادا اوبربدہ ےس فہ اوبومیس ےس ،اوبومیس ریض اہللہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اکی ومنم ےک ےئل امعرت یک رطح ےہ ،سج اک اکی ہصح دفرسے وک وقتتی اچنہپات ےہ ،رھپ
اینپاویلگنںوکالم رکاتبای،ایھب یبنیلصاہللہیلعفملسےھٹیبیہ وہےئےھتہکاکیصخشھچک امےنگنےکےئلیسک رضفرت ےکےئلآای وت
آپمہولوگںیکرطػوتمہجوہےئافررفامایہکافسرشرکفوتںیہمتارجےلماگ افراہللاعت یا ےنیبنیکزابؿرپوجاچاتہےہوپرارک
داتیےہ۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،ایبربدہ،ربدینبایبربدہا ےندادااوبربدہےسفہاوبومیسےس،اوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکسجصخشےنایھچافسرشیکوتاسںیمےساکیہصحافرسجےنربی...
ابب  :ادباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکسجصخشےنایھچافسرشیکوتاسںیمےساکیہصحافرسجےنربیافسرشیکوتاسوکاسںیمےساکیہصحےلماگافراہللاعت یرہزیچرپاحمظف

ک
ےہ،لفکینعمبہصحےسافراوبومیسےناہکہک فلننےکینعمیشبحزابؿںیمدرہےارجےکںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 966

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،بزیس ،ابوبززہ ،حرضت ابو٣وسی

وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
 ١أَ ِو َػاح ُٔب ا َِ ٟحا َجةٔ َٗا َِ ٢
أِ ٪ذَا أَ َتا ُظ َّ
اط َٔ ٌُوا َٓ ُِ ٠ت ِؤ َجزُوا َو َِ ٟی ِ٘ ٔف اہللُ ًَل َی َ ٔ ٟشا َٔ ٪ر ُسؤٟطٔ َ٣ا َطا َئ
اٟشائ ٔ ُ
کَ َ
دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومیسےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملس ےکاپسبجوکح اسلئایاحتجدنمآات
وتآپرفامےتہکافسرشرکفوتارجدےاجؤےگافراہللاعت یا ےنروسؽیکزابؿرپوجاملکتاچاتہےہاجریرکاتےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسوکہنوتشحفوگح یکاعدتیھتافرہندصقاًشحفوگح رکےت...
ابب  :ادباکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسوکہنوتشحفوگح یکاعدتیھتافرہندصقاًشحفوگح رکےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 967

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،س٠امی ،٪ابووائَّ٣ ،١سوً ،ٚبساہلل ب٤ً ٩ز ،حٗ ،تيبہُ ،حیز ،ط٘ی ٙب٣ ٩ش٤٠ہَّ٣ ،سوٚ

َّسوّٗا َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ح و
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َوائ َٕٔ ١سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ِ ٣
َّسو َٕٗ ٚا ََ ٢ز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ح ٔي َن
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٔ
ی ٙبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
َک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٥َِ ٟ ٢یَٓ ٩ِ ُٜاح ٔ ّظا َو ََل َُ ٣ت َٔ ِّح ّظا َو َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َٗس ٌََٔ ٣ُ ٍَ ٣َ ٦او ٔ َی َة ِلٔ َی ا ِلُٜو َٓ ٔة ٓ ََذ َ َ

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠أَ ِخيَ ٍ ٔ ُ ٥ِ ٛأَ ِح َش َُ ٥ِ ُٜ٨خّ٘ ُ٠ا
صفح نب رمع ،ہبعش ،امیلسؿ ،اوبفالئ ،رسمفؼ ،دبعاہلل نب رمع ،ح ،ہبیتق  ،جری ،قیقش نب ہملسم ،رسمفؼ ےتہک ںیہ ہک مہ رضحت
دبعاہلل نبرمع ریض اہلل ہنع ےکاپس ےئگ بج ہک رضحت اعمفہی ریض اہلل ہنع وکہف آےئ ےھت ،اںوہں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملساکذرکایکوتاہکہکوتآپوکشحفوگح یکاعدتیھتافرہندصقاشحفوگح رکےتےھت،افرایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایہکمتںیمےسرتہبنیفہصخشےہوجہکاعدتےکاابتعرےسااھچوہ۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،امیلسؿ،اوبفالئ،رسمفؼ،دبعاہللنبرمع،ح،ہبیتق ،جری،قیقشنبہملسم،رسمفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسوکہنوتشحفوگح یکاعدتیھتافرہندصقاًشحفوگح رکےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 968

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سَلً ،٦بساٟوہاب ،ایوبً ،بساہلل ب ٩ابی ٠٣یٜہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

وب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣یَ َٜة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪یَ ُضو َز
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََل ٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
أَ َت ِوا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َّ
ٔب اہللُ ًََِ ٠یَٗ ٥ِ ُٜا َِ ٣َ ٢ض َّل یَا
اٟش ُاَِ ٠ًَ ٦یَ٘ َٓ ٥ِ ُٜاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜو ٥ِ ُٜ٨َ ٌََ ٟاہللُ َوَُـ َ

ٕ َوا ِِ ُٔ ٟح َع َٗاَِ ٟت أَ َوَ ٥َِ ٟت ِش َ٣َ ٍِ ٤ا َٗاُٟوا َٗا َ ٢أَ َوَ ٥َِ ٟت ِش َ٤عٔی َ٣ا ُُِٗ ٠ت َر َز ِز ُت ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
ًَائٔظَ ُة ًََِ ٠ی ٔک بٔاِّ ٟزٓ َِٔ ٙؤِیَّا ٔک َوا َِ ٨ِ ٌُ ٟ
اب َُ ٟض ِ ٥ف ٔ َّی
اب لٔی ٓ ٔیض ٔ َِ ٥و ََل ي ُِش َت َح ُ
َٓ ُی ِش َت َح ُ
دمحمنبالسؾ،دبعاولاہب،اویب،دبعاہللنبایبملنکہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعرفامیتںیہہکوہیدآپیلصاہللہیلعفملسےکاپس
عَل َ
عَل َ ْنُک لَغ
ُ
ُ
َعَل َ ْنُک
ک
ک
ن
ن
َ
َ
ْ
َ
ع
َ
ص
ْ
ْ
ْ
ْ
﵀ّ م(متیہرپالہتکوہاہلل
تا ُ
آےئوتاہکال َّشا ُؾ م(مترپالہتکوہ)رضحتاعہشئریضاہللاہنعےناہکہک م َف ما ُ
﵀ّ َف ِ َٹ
مترپتنعلرکےافراانپ بضانزؽرکے)آپےن رفامای،اعہشئوھچڑفیھب،رن یاایتخررکف،جکیقلخافرشحفوگح ےسرپزیہرکف،
رضحتاعہشئریضاہللاہنعےنرعضایک،آپےنانسںیہنوجاؿولوگںےناہک،آپےنرفامایایکمتےنںیہنانسوجںیمےنوجاب

دایںیمےناؿرپفیہولاٹدایریمیابتوتاؿےکقحںیموبقمؽوہاجےئیگ،نکیلاؿیکابتریمےقحںیموبقؽہنوہیگ۔
رافی  :دمحمنبالسؾ،دبعاولاہب،اویب،دبعاہللنبایبملنکہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسوکہنوتشحفوگح یکاعدتیھتافرہندصقاًشحفوگح رکےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 969

راوی  :اػبّ ،اب ٩وہب ،ابویحٌی ٠ٓ ،یح ب ٩س٠امی ،٪ہَل ٢ب ٩اسا٣ہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِػ َب ُّ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو َی ِحٌَی ص َُو َُِٓ ٠یحُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ص ََٔل ٔ ٢بِ ٔ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک

َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٥َِ ٟ ٢یَ ٩ِ ُٜأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سبَّا ّبا َو ََل َٓح ّ
اَ ٪ي ُ٘و َُٔ ٢لَ َح ٔسَ٧ا ً ٔ َِ ٨س ا ٌِِ ٤َ ٟت َٔبةٔ َ٣ا
َّاطا َو ََل ٌََّٟاّ٧ا ک َ َ
َُ ٟط َتز ٔ َب َجبٔيُ٨طُ
فلت
اغبص،انبفبہ،اوبییحی ،نبامیلسؿ،الہؽنبااسہم،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملساگ ی
ولگچرکےنفاےلدبوگح رکےنفاےل،تنعلرکےنفاےلہنےھت،مہںیمےسیسکرپارگیھبکانراضوہےتوترفامےتاسوکایکوہایگ
ےہ؟اسیکاشیپیناخکآولدوہ۔
فلت
رافی  :اغبص،انبفبہ،اوبییحی ،نبامیلسؿ،الہؽنبااسہم،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسوکہنوتشحفوگح یکاعدتیھتافرہندصقاًشحفوگح رکےتےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 970

راوی ٤ً :زو بً ٩یس ٰی٣ ،ح٤س ب ٩سوزاء روح بٗ ٩اس٣ ،٥ح٤س ب٨٣ ٩ذر ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُٔ ً ٩یسی َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س َوا ٕئ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ ِِ ُ ٩
أَ ََّ ٪ر ُج َّل ا ِس َتأِذ ًَََ ٪ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َرآ ُظ َٗا َ ٢بٔئ َِص أَ ُخو ا ِٔ ٌَ ٟظي َ ٍة ٔ َوبٔئ َِص ابِ ُ ٩ا ِٔ ٌَ ٟظي َ ٍة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َجََ ٠ص
َٗ ١اَِ ٟت َُ ٟط ًَائٔظَ ُة َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ح ٔي َن َرأَیِ َت
َت َل َّ َٙ ٠أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َو ِجضٔطٔ َواَ ِ ٧ب َش َم َِِٔ ٟیطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا اَ ِ ٧ل ََٙ ٠اَّ ٟز ُج ُ
اَّ ٟز ُج ََِ ٠ُٗ ١ت َُ ٟط ََ ٛذا َو ََ ٛذا ث ُ ََّ ٥ت َل ََّ ِ٘ ٠ت فٔی َو ِجضٔطٔ َواَ ِ ٧ب َش ِل َت َِِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًَائٔظَ ُة ًََ٣ی

َظ ٔ
اض ا ِّت َ٘ا َئ َ ِّ
ًَض ٔ ِستٔىٔی َٓحَّا ّطا ِ ٔ ََّّ َ ٪
َ ا٨َّ ٟا ٔ
ض ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َ٨ِ ٣ز ٔ َّ ٟة یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ََ ٩ِ ٣ت َز َٛطُ اُ ٨َّ ٟ

رمعف نب ٰیسیع ،دمحم نب وسداء رفح نب اقمس ،دمحم نب ذنمر ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعیتہک ںیہہک اکی صخش ےن یبن یلص اہلل
ہیلع فملس ےس ادنر آےن یک ااجزت ام یگ ،بج آپ ےن اس وک داھکی وت رفامای ہک ےلیبق اک ربا اھبح  افر ربا اٹیب ےہ ،بج فہ ھٹیب ایگ وت آپ
دنخہاشیپینافراشکدہرفح ےسےلم،بجفہآد یالچایگوترضحتاعہشئریضاہللاہنعےنآپےسرعضایکہکایروسؽاہلل!بج
آپےناسآد یوکداھکیوتاسرطحرفامایرھپآپدنخہاشیپینافراشکدہرفح ےکاسھتےلم،روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
اےاعہشئمتےنےھجمشحفوگبکداھکیےہ؟ایقتمےکدؿولوگںںیمبسےسربارمہبتاہللاعت یےکزندکیاسصخشاکوہاگ،
سجوکولگاسیکرباح ےسوفحمظرےنہےکےئلوھچڑدںی۔
رافی  :رمعفنبٰیسیع،دمحمنبوسداءرفحنباقمس،دمحمنبذنمر،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نسحقلخافراخسفتاکایبؿافرہیہکلخبرکمفہےہ،رضحتانبابعسریضاہللہنعےن...
ابب  :ادباکایبؿ
نسحقلخافراخسفتاکایبؿافرہیہکلخبرکمفہےہ،رضحتانبابعسریضاہللہنعےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسولوگںںیمبسےسزایدہیخسےھتافرراضمؿ
ںیمومعمؽےسزایدہیخسوہاجےت،رضحتاوبذراکایبؿےہہکبجاؿ وکیبنیلصاہللہیلعفملسےکوعبمثوہےنیکربخیلموتا ےناھبح ےساہکہکاسفادیںیماجؤافر

آپیکابںیتونس،بجفہولاٹوتاسےنایبؿایکہکںیمےنآپوکاےھچاالخؼاکمکحدےتیوہےئداھکی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 971

راوی ٤ً :زو بً ٩و ،٪ح٤از ب ٩زیس ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ض
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َش َ ٩ا٨َّ ٟا ٔ
اض ٗ ٔ َب َ ١اٟؼَّ ِو ٔ
ت َٓا ِس َت ِ٘ َب َُ ٠ض ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
 ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ذ َ
ض َو َِ َ٘ ٟس َٓز ٔ ََ أَصِ ُ
ض َوأَ ِط َح ٍَ ا٨َّ ٟا ٔ
َوأَ ِج َو َز ا٨َّ ٟا ٔ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠اُ ٨َّ ٟ

اض ِلٔ َی اٟؼَّ ِو ٔ
ی َ٣ا ًََِ ٠یطٔ
رع ٕ
َف ٕ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َس َب َ ٙاَ ٨َّ ٟ
ض َٔلَبٔی كَ َِ ٠ح َة ُ ِ
ت َوص َُو َي ُ٘و ُ ٩َِ ٟ ٢تُ َزاًُوا  ٩َِ ٟتُ َزاًُوا َوص َُو ًَل َی َ َ

َح
َس ْد فٔی ًُُٔ٘٨طٔ َس ِی ْ
ٕ َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س َو َج ِستُ ُط بَ ِ ّ
َحا أَ ِو ُِٔ َّ ٧ط ََ ٟب ِ ْ
َِ

رمعف نب وعؿ ،امحد نب زدی ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہللہنع اکایبؿ ےہہک آپ یلص اہللہیلعفملسولوگں ںیم بس ےس زایدہ یخس،
نیسح افر اجشع ےھت ،اکی رات ودہنی فاےل ڈرے ولگ اس آفاز یک رطػ لچ ڑپے ،یبن یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ںیم بس ےس
زایدہ آےگ ےھت ،آپ آےگ آےگ رشتفی ےل اج رےہ ےھت افر رفامےت اج رےہ ےھت ہک ابلکل ہن ڈرف ابلکل ہن ڈرف ،آپ اوبہحلط ےک
وھگڑے یک یگنن ھٹیپ رپریغب زنی ےک وسار ےھتافر آپیک رگدؿ ںیم ولتاریکٹل وہح  یھت ،اوبہحلط اکایبؿ ےہہک ںیم ےن اس ےک دعب
لَت
تًا َأ ْف ِإ َّن ُش َ ٹح ْ ٌرزاہک)۔
ج ُن ُش ٹ َ ْ ز
ےساسوھگڑےوکدراییکرطح(زیتراتفر)اپای(،ل َ َل ْد َف َ ٹ ْ
رافی  :رمعفنبوعؿ،امحدنبزدی،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
نسحقلخافراخسفتاکایبؿافرہیہکلخبرکمفہےہ،رضحتانبابعسریضاہللہنعےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسولوگںںیمبسےسزایدہیخسےھتافرراضمؿ
ںیمومعمؽ ےسزایدہیخسوہاجےت،رضحتاوبذراکایبؿےہہکبجاؿوکیبنیلصاہللہیلعفملسےکوعبمثوہےنیکربخیلموتا ےناھبح ےساہکہک اسفادیںیماجؤافر
آپیکابںیتونس،بجفہولاٹوتاسےنایبؿایکہکںیمےنآپوکاےھچاالخؼاکمکحدےتیوہےئداھکی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 972

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیا ،٪اب٨ٜ٣ ٩سر ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ ّزا َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َي ُ٘و ُ٣َ ٢ا ُسئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ط ِی ٕئ َٗ ُّم َٓ َ٘ا َََ ٢ل

دمحمنبریثک،ایفسؿ،انب دنکمر،اجربریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہفہایبؿرکےتںیہیبنیلصاہللہیلعفملسےسبجیھبوکح 
زیچام یگوتآپےنیھبکںیہنہنرفامای۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،انبدنکمر،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
نسحقلخافراخسفتاکایبؿ افرہیہکلخبرکمفہےہ،رضحتانبابعسریضاہللہنعےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسولوگںںیمبسےسزایدہیخسےھتافرراضمؿ
ںیمومعمؽےسزایدہیخسوہاجےت،رضحتاوبذراکایبؿےہہکبجاؿوکیبنیلصاہللہیلعفملسےکوعبمثوہےنیکربخیلموتا ےناھبح  ےساہکہکاسفادیںیماجؤافر
آپیکابںیتونس،بجفہولاٹوتاسےنایبؿایکہکںیمےنآپوکاےھچاالخؼاکمکحدےتیوہےئداھکی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 973

راوی ٤ً :زو ب ٩حٔؽ ،اً٤ع ،ط٘یَّ٣ ،ٙسوٛ ٚہتے ہیں ٛہ ہٟ ٥وگ ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

وسا َِ ًَ ٍَ ٣ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َط٘ ٔ ْ
َّسو َٕٗ ٚا َ٨َّ ُٛ ٢ا ُجّ ُ٠
یُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٙ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢خ َٔی َار ُ٥ِ ٛ
ًَ ِ٤ز ٕو یُ َح ِّسث ُ َ٨ا ِٔذِ َٗا َ ٥َِ ٟ ٢یََ ٩ِ ُٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اح ّٔظا َو ََل َُ ٣ت َٔ ِّح ّظا َوِ ُٔ َّ ٧ط ک َ َ

أَ َحا ٔس ٥ِ ُُٜ٨أَ ِخ ََلّٗا

رمعفنبصفح،اشمع،قیقش،رسمفؼےتہکںیہہکمہولگدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےکاپسےھٹیبےھتہکاںوہںےندحثیایبؿ
رکےتوہےئاہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسہکہنوت شحف وگح یکاعدتیھت افرہن دصقاشحفالک یرفامےتےھتافرآپ رفامےت

ےھتہکمتںیمبسےسرتہبفہےہوجاالخؼےکاابتعرےسرتہبوہ۔
رافی  :رمعفنبصفح،اشمع،قیقش،رسمفؼےتہکںیہہکمہولگدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
نسحقلخافراخسفتاکایبؿافرہیہکلخبرکمفہےہ،رضحتانبابعسریضاہللہنعےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسولوگںںیمبسےسزایدہیخسےھتافرراضمؿ
ںیمومعمؽےسزایدہیخسوہاجےت،رضحتاوبذراکایبؿےہہکبجاؿوکیبنیلصاہللہیلعفملسےکوعبمثوہےنیکربخیلموتا ےناھبح ےساہکہکاسفادیںیماجؤافر
آپیکابںیتونس،بجفہولاٹوتاسےنایبؿایکہکںیمےنآپوکاےھچاالخؼاکمکحدےتیوہےئداھکی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 974

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی ،٥ابوُشا ،٪ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
و٣َ ٪ا ا ِٟبُ ٍِ َزةُ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦هٔی َّ
اٟظ ُِ ٠َ ٤ة َٓ َ٘ا ََ ٢س ِض ْ ١ه ٔ َی َط ِْ ٠َ ٤ة َُ ٨ِ ٣شو َج ْة
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔبُ ٍِ َزة ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢س ِض ِْ َ٘ ٠ِ ٔ ٟ ١و ٔ ٦أَ َت ِس ُر َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َفآصَا
ٓ َٔیضا َحا ٔط َيت َُضا َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أ ُِ ٛشو َک َص ٔذظ َٔٓأ َخ َذ َصا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ ٣ُ ٥َ ٠ح َتا ّجا َِِٔ ٟی َضا ََٓ٠ب ٔ َش َضا َ َ

یضا َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َٗ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًََِ ٠یطٔ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اٟؼَّ َحابَ ٔة َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَ ِح َش ََ ٩ص ٔذظ ٔ ٓ َِاُ ٛشَ ٔ ٨
َو َس َََّ ٥َ ٠ل َُ ٣ط أَ ِػ َحابُطُ َٗاُٟوا َ٣ا أَ ِح َش َِ ٨ت ح ٔي َن َرأَیِ َت أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َخ َذ َصا ُِ ٣ح َتا ّجا َِِٔ ٟی َضا ث ُ ََّ ٥سأ َ َِ ٟت ُط ِٔیَّاصَا
َ
یضا
رعٓ َِت أَُ َّ ٧ط ََل ي ُِشأ َُ ٢ط ِیئّا ٓ ََی ٌَِ ٨َ ٤طُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر َج ِو ُت بَ َز ََ ٛت َضا ح ٔي َن َٟب ٔ َش َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٌَََّ ٟ ٥َ ٠ل ِّی أ ُ ََ ٔ ٓ ٩ُ َّٔ ٛ
َو َٗ ِس َ َ
دیعسنبایبرممی،اوباسغؿ،اوباحزؾ،لہسنب دعس،ےتہک ںیہہکاکیوعرتیبن یلصاہللہیلعفملسےکاپساکیربدہےلرک احرض
وہح ،لہسےنولوگںےسوپاھچہکمتاجےتنوہربدہایکزیچےہ،وتولوگںےناہکہکفہہلمشےہ،لہسےناہکہکاساچدروکےتہکںیہ
ہک سج رپ احےیش ر ے وہےئ وہں ،اس وعرت ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم آپ وک ہی ےننہپ ےک ےئل دیتی وہں ،یبن یلص اہلل ہیلع
فملس ےن اس وک ےل ایل افر آپ وک اس یک رضفرت یھب یھت،انچہچن آپ ےن اس وک نہپ ایل ،احصہب ںیم ےس اکی صخش ےن داھکی وت

رعضایکایروسؽاہلل!ہیانتکدمعہ ےہآپہیےھجمدےدںی،آپےنرفامایااھچ،بجیبنیلصاہللہیلعفملسڑھکےوہےئ(افرادنر
رشتفیےلےئگ)وتاحصہبےناؿوکالمتمیکافراہکہکوتےنااھچںیہنایک،بجوتےنداھکیہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناساچدروک
وبقؽرکایلافرآپوکایکسرضفرتیھبیھت ،نکیلآپےناسےکابفوجدامگنایلافرےھجتہییھبولعمؾےہہکآپےسبجوکح 
زیچ ام یگ اجیت ےہ وت اےس رفےتک ںیہن ،اںوہں ےن اہک بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس نہپ ایل وت ںیم اس یک ربتک اک ادیمفار وہا
اتہکاسںیماانپنفکانبولں۔
رافی  :دیعسنبایبرممی،اوباسغؿ،اوباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
نسحقلخافراخسفتاکایبؿافرہیہکلخبرکمفہےہ،رضحتانبابعسریضاہللہنعےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسولوگںںیمبسےسزایدہیخسےھتافرراضمؿ
ںیمومعمؽےسزایدہیخسوہاجےت،رضحتاوبذراکایبؿےہہکبجاؿوکیبنیلصاہللہیلعفملسےکوعبمثوہےنیکربخیلموتا ےناھبح  ےساہکہکاسفادیںیماجؤافر
آپیکابںیتونس،بجفہولاٹوتاسےنایبؿایکہکںیمےنآپوکاےھچاالخؼاکمکحدےتیوہےئداھکی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 975

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
١
َ ١ویُ َِ ٠قی ُّ
 ١ا ِِ َ٘ ٟت ُ
اٟظ ُّح َویَِٜثُ ٍُ ا َِ ٟض ِز ُد َٗاُٟوا َو َ٣ا ا َِ ٟض ِز ُد َٗا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟت ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َت َ٘ َار ُب اٟزَّ َ٣ا َُ ٪ویَ ُِ ُ٘ ٨ؽ ا ُِ ٤َ ٌَ ٟ

اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،دیمح نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک
(ایقتم اک) زامہن رقبی وہات اجےئ اگ وت لمع مک وہات اجےئ اگ ،افر لخب ڑباتھ اجےئ اگ ،افر رہج ںیم ااضہف وہاجےئ اگ ،ولوگں ےن
وپاھچہکرہجایکزیچےہ؟آپےنرفامایلتق،لتق۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہلل

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

ابب  :ادباکایبؿ
نسحقلخافراخسفتاکایبؿافرہیہکلخبرکمفہےہ ،رضحتانبابعسریضاہللہنعےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسولوگںںیمبسےسزایدہیخسےھتافرراضمؿ
ںیمومعمؽےسزایدہیخسوہاجےت،رضحتاوبذراکایبؿےہہکبجاؿوکیبنیلصاہللہیلعفملسےکوعبمثوہےنیکربخیلموتا ےناھبح  ےساہکہکاسفادیںیماجؤافر
آپیکابںیتونس،بجفہولاٹوتاسےنایبؿایکہکںیمےنآپوکاےھچاالخؼاکمکحدےتیوہےئداھکی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 976

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١سَل ٦ب٣ ٩شٜين ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١سَ ٍَ ٔ٤س ََّل َ ٦بِ َِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ثَاب ٔ ّتا َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَْ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢خ َس ُِ ٣ت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
رش ٔسٔ٨ي َن ٓ ََ٤ا َٗا َ ٢لٔی أ ُ ٓ ٕ
ٖ َو ََل َ ٥َ ٔ ٟػ ََ ٌِ ٨ت َو ََل أَ ََّل َػ ََ ٌِ ٨ت
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ِ ًَ ٥َ ٠
وم یس نب اامسلیع ،السؾ نب نیکسم ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دس اسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک
دختمیکوتآپےناػکتںیہناہکافرہنیھبکرفامایہکویکںوتےنااسیایکافرہنہیرفامایہکویکںوتےنااسیںیہنایک۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،السؾنبنیکسم،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آد یا ےنرھگںیمسکرطحرےہ...
ابب  :ادباکایبؿ
آد یا ےنرھگںیمسکرطحرےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 977

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ح ،٥ٜابزاہی ،٥اسوز ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِٔ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اَلِ َ ِس َوز ٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة َ٣ا ک َ َ

رض ِت اٟؼَّ ََلةُ َٗ َاِ ٦لٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ َ ٍُ ٨فٔی أَصِٔ٠طٔ َٗاَِ ٟت ک َ َ
ا ٪فٔی ِٔ ٣ض َٔ ٨ة أَصِٔ٠طٔ َٓإٔذَا َح َ َ

صفح نب رمع ،ہبعش ،مکح ،اربامیہ ،اوسد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ا ےن
رھگ ںیم ایک رکےت ےھت ،اںوہں ےن اتبای ہک رھگ فاولں ےک اکؾ ںیم ےگل رےتہ ےھت افر بج امنز اک فتق آاجات وت امنز ےک ےئل رشتفی
ےلاجےت۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،مکح،اربامیہ،اوسدےتہکںیہہکںیمےنرضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبحماہللیکرطػےسےہ...
ابب  :ادباکایبؿ
تبحماہللیکرطػےسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 978

٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ
راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َُ ٣
 ١فٔی أَص ِٔ١
َٓ ١يُ َ٨ازٔی ٔجبِ ٍٔی ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا أَ َح َّب اہللُ ًَ ِب ّسا َ ٧ا َزی ٔجبِ ٍٔی َ ٪َّ ٔ ِ ١اہللَ یُ ٔح ُّب ُٓ ََلّ٧ا َٓأَح ٔ َّب ُط َٓ ُی ٔح ُّب ُط ٔجبِ ٍٔی ُ
َّ ١
َّ
ق
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
وؿ ٍُ َُ ٟط ا َِ٘ ٟبُو ُ ٢فٔی أَصِ ٔ ١اَلِ َ ِر ٔ
ئ ث ُ َّ ٥یُ َ
ئ ِ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ٔح ُّب ُٓ ََلّ٧ا َٓأَح ُّٔبو ُظ َٓ ُی ٔح ُّب ُط أَصِ ُ
رمعف نب یلع ،اوباعمص ،انب رججی ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای
ہک بج اہلل اعت ی یسک دنبے ےس تبحم رکات ےہ وت ربجلی وک اکپر رک اتہک ےہ ہک اہلل اعت ی الفںدنبے ےس تبحم رکات ےہ ،اس ےئل مت

یھب اس ےس تبحم رکف ،وت ربجلیاس ےس تبحم رکےت ںیہ افرربجلی آامسؿفاولں وکانمدی رکےت ںیہہک اہلل الفں آد ی ےس تبحم
رکاتےہ،اسےئلمتیھباس ےستبحمرکف ،وتآامسؿفاےلاسےستبحمرکےنےتگلںیہ،رھپزنیمفاولںںیمیھبوبقتیلاس ےک
ےئلریھکاجیتےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوباعمص،انبرججی،ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دخاےکےئلتبحمرکےناکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
دخاےکےئلتبحمرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 979

راوی  :آز ،٦طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َیحٔ ُس
َف َب ٌِ َس ِٔذِ
أَ َح ْس َح ََل َو َة ِاْل ٔ َی٤ا َٔ ٪حًَّی یُ ٔح َّب ا ِِ ٤َ ٟز َئ ََل یُ ٔح ُّب ُط ِ ٔ ََّل ِهَّلِل َو َحًَّی أَ ُِ ٪ي ِ٘ َذ َٖ فٔی ا٨َّ ٟارٔ أَ َح ُّب َِِٔ ٟیطٔ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ی ِز ٔج ٍَ ِلٔ َی ا ِلٔ ِ ُٜ
و ٪اہللُ َو َر ُسوُٟطُ أَ َح َّب َِِٔ ٟیطٔ ٔ٤َّ ٣ا س َٔواص َُ٤ا
أَ ِن َ٘ َذ ُظ اہللُ َو َحًَّی یََ ُٜ

آدؾ،ہبعش،اتقدہ،اسننب امکلریضاہللہنعاکایبؿےہہکیبن یلصاہللہیلعفملس ےن رفامایہکوکح صخشاامیؿیک ذلتںیہناپےئ
اگ،بجکتہکفہیسکآد یےسرصػاہللیہےکےئلتبحمہنرکےافرآگںیمڈاؽدایاجاناسوکزایدہدنسپوہاسےسہکرفکیک
رطػ فا س وہ ،بج ہک اہلل ےن اس وک اس ےس اجنت دالح  ےہ افر بج کت اہلل افر اس اک روسؽ دفرسی امتؾ زیچفں ےس زایدہ
اےسوبحمبہنوہں۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،اتقدہ،اسننبامکلریضاہللہنع

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

اہللاعت یاکرفامؿہکاےاامیؿفاول!وکح امجتعیکدفرسیامجتعےسذماؼہنرکے...
ابب  :ادباکایبؿ
اہللاعت یاکرفامؿہکاےاامیؿفاول!وکح امجتعیکدفرسیامجتعےسذماؼہنرکےاشدیہکفہاؿےسرتہبوہں،اففئلمھااظلوملؿکت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 980

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪ہظا ٦اپ٨ے واٟسسے وہ ًبساہلل ب ٩زٌ٣ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ز َِ ٌَ ٣ة َٗا ََ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ْخ ُد ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن ُٔ ٔص َو َٗا َ ٢ب ٔ ََ ٥ي ِ ٔ
ْض َب ا ِِ َٔ ٟح ٔ ١أَ ِو ا ِِ ٌَ ٟب ٔس ث ُ َّ٠َّ ٌََ ٟ ٥طُ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ي ِـ َح َ
ک اَّ ٟز ُج ُ
٤َّ ٣ٔ ١ا َی ِ ُ
رض ُب أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا َِ ٣زأَ َت ُط َ ِ
يٌُان ٔ ُ٘ َضا َو َٗا ََّ ٢
اٟث ِور ُّٔی َو ُو َص ِی ْب َوأَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦جَِ ٠س ا ِِ ٌَ ٟبسٔ
َ
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اشہؾا ےنفادلےسفہدبعاہللنبزہعمےسرفاتیرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرحیاخرجوہےن

رپےنسنہےسعنمرفامایافررفامایہکویکںمتںیمےسوکح صخشاینپویبیوکاجونرفںیکرطحامراتےہاحالہکنرھپفہاسےسےلگےلماگ
افروثری،فبیہفاوباعمفہیےناشہؾےسدلجادبعلاکظفلایبؿایک(،ینعالغومںیکرطحامراتےہ)۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اشہؾا ےنفادلےسفہدبعاہللنبزہعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اہللاعت یاکرفامؿہکاےاامیؿفاول!وکح امجتعیکدفرسیامجتعےسذماؼہنرکےاشدیہکفہاؿےسرتہبوہں،اففئلمھااظلوملؿکت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 981

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یزیس ب ٩ہاروً ،٪اػ ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩زیس٣ ،ح٤س ب ٩زیس ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

اػ ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ
و ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ

و ٪أَ ُّی یَ ِوَ ٕ ٦ص َذا َٗاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا یَ ِو ْ٦
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٤ىّی أَ َت ِس ُر َ
و ٪أَ ُّی َط ِضز ٕ َص َذا َٗاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ َ٥ُ ٠
ُح ْا ٦أَ َت ِس ُر َ
ُح ْا ٦أَ َٓ َت ِس ُر َ
و ٪أَ ُّی بَ َٕ ٠س صَ َذا َٗاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢بََْ ٠س َ َ
ََ
ُ
ُ َ ُ َ
َح َٔ ٣ة یَ ِو َٔ ٥ِ ُٜ٣ص َذا فٔی َط ِضز ٔ َُ ٥ِ ٛص َذا فٔی بَ َٔ ٠س ُ٥ِ ٛ
رع َ
اؿِ ُ َٛ ٥ِ ُٜ
َٗا ََ ٢ط ِض ْز َ َ
ُح ْاَٗ ٦ا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َُح َََِّ ٠ًَ ٦ی ٥ِ ٜز ٔ َ٣ائََ ٥ِ ٜوأ َِ ٣وا َلَ ٥ِ ٜوأ ِ َ
َص َذا

دمحمنبینثم ،سیدی نباہرفؿ ،اعمصنبدمحم نبزدی ،دمحمنبزدی،رضحتانبرمعریضاہلل ہنعاکایبؿ ےہہک یبن یلصاہللہیلعفملسےن
اقمؾ ینم ںیم رفامای ہک مت اجےتن وہ ہک ہی وکؿ اس دؿ ےہ؟ ولوگں ےن اہک اہلل افر اس ےک روسؽ زایدہ اجےتن ںیہ ،آپ ےن رفامای ہی
 جاؾدؿےہ(رھپرف امای)متاجےتنوہہیوکاسنرہشےہ؟ولوگںےناہکاہللافراسےکروسؽزایداجےتنںیہ،آپےنرفامایہی جتم
اک رہش ےہ(،رھپ رفامای) مت اجےتن وہ ہی وکؿ اس ہنیہم ےہ۔ ولوگں ےن اہک اہلل افر اس ےک روسؽ زایدہ اجےتن ںیہ ،آپ ےن رفامای  جاؾ
ہنیہمےہ،رھپرفامایہکاہللےنمترپاہمترےوخؿ(اجؿ)امؽافرزعتفآربف(اکیدفرسےرپ)ایسرطح جاؾرکدےںیہ،سج
رطحاہمترےےئلآجاکدؿاہمترےاسرہشںیماسہنیہمںیم جتماکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،سیدینباہرفؿ،اعمصنبدمحمنبزدی،دمحمنبزدی،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اگ یولگچافرتنعلیکنام تعاکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
اگ یولگچافرتنعلیکنام تعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 982

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،ابووائ ،١حرضت ًبساہلل رضی اہلل ً٨ہ

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َوائ ٕٔ ١یُ َح ِّس ُث ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

َف َتا َب ٌَ ُط ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠س َٔبا ُب ا ِِ ٤ُ ٟشُ ُٓ ٥ٔ ٔ ٠ش ْ
وَ ٚوٗ ٔ َتاُ ُٟط ُْ ِ ٛ

امیلسؿ نب  جب ،ہبعش ،وصنمر ،اوبفالئ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک
املسمؿاکاکیدفرسےوکاگ یدانیقسفےہافراسےسگنجرکانرفکےہ،دنغرےنہبعشےساسےکاتمعدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،وصنمر،اوبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اگ یولگچافرتنعلیکنام تعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 983

راوی  :ابو ٤ٌ٣زً ،بساٟوارث ،حشينً ،بساہلل ب ٩بزیس ،یحٌی ب ٩يٌ٤ز ،ابواَلسوز زیلی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩ي ٌِ ََ ٤ز أَ َّ ٪أَبَا اَلِ َ ِس َوز ٔ ِّ
اٟسیل ٔ َّی
َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل َیزِمٔی َر ُج َْ ١ر ُج َّل بٔا ُِ ُٔ ٟشو َٔ ٚو ََل َی ِز ٔ٣یطٔ

ک
بٔا ِلٔ ِ ُٜ
َف ِ ٔ ََّل ِار َت َّس ِت ًََِ ٠یطٔ ِ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یََ ٩ِ ُٜػاحٔبُ ُط ََ ٛذَ ٔ ٟ

اوب رمعم ،دبعاولارث ،نیسح ،دبعاہلل نب ربدی ،ییحی نب رمعی ،اوباالوسد دیلی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن
آپیلصاہللہیلعفملسوکرفامےتوہےئانس ہکوکح صخشیسکوکقسففرفکےکاسھتمہتمہنرکے،اسےئلہکارگفہاساکالہہنوہاگ
وتفہ(قسففرفک)ایس(مہتم)یکرطػولنآےئاگ۔

رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،نیسح،دبعاہللنبربدی،ییحینبرمعی،اوباالوسددیلی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اگ یولگچافرتنعلیکنام تعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 984

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٨ا٠ٓ ،٪یح ب ٩س٠امی ،٪ہَل ٢بً ٩لی ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُٔ ٩س َ٨ا َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُِٓ ٠ی ُح بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا ص ََٔل ُ ٢بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٥َِ ٟ ٢یَ ٩ِ ُٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

اَ ٪ي ُ٘و َُ ٨ِ ٔ ً ٢س ا ٌِِ ٤َ ٟت ََبةٔ َ٣ا َُ ٟط َتز ٔ َب َجبٔيُ٨طُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اح ّٔظا َو ََل ٌََّٟاّ٧ا َو ََل َسبَّابّا ک َ َ

فلت
دمحم نب انسؿ ،نب امیلسؿ ،الہؽ نب یلع ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس شحف وگح  رکےن
فاےلافرتنعلرکےنافراگ یولگچرکےنفاےلہنےھتافربجیھبکانراضوہےتوترصػاسدقررفامےتہکاسوکایکوہایگےہ،
اسیکاشیپیناخکآولدوہ۔
فلت
رافی  :دمحمنبانسؿ ،نبامیلسؿ،الہؽنبیلع،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اگ یولگچافرتنعلیکنام تعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 985

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩زً ،لی ب٣ ٩بارک ،یحٌی ب ٩ابی ٛثي ٍ ،ابوَٗلبہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔي ٍ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة أَ َّ ٪ثَاب ٔ َت
اب َّ
بِ ََّ ٩
َٕ ًَل َی ٕٔ ٠َّ ٣ة َُيِ ٍ ٔ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
اٟـحَّا ٔک َوک َ َ
اٟظ َح َزة ٔ َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢حَ ٠
اٟسَ ِ ٧یا ًُ ِّذ َب بٔطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
ِاْل ٔ ِس ََلُ َٓ ٔ ٦ض َو َ٤َ ٛا َٗا ََ ٢وَِ ٟی َص ًَل َی ابِ ٔ ٩آ َز َِ َ ٧ ٦ذ ْر ٓ ٔ َامی ََل َی ُِ ٔ ٠٤
ک َو ََ َٗ ٩ِ ٣ت ََ ١نٔ َِشطُ بٔظَ ِی ٕئ فٔی ُّ

َف َٓ ُض َو َِ َ٘ ٛتٔ٠طٔ
َو َِ ٣ُ ٩َ ٌََ ٟ ٩ِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا َٓ ُض َو َِ َ٘ ٛتٔ٠طٔ َو ََ َٗ ٩ِ ٣ذ َٖ ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا بٕٔ ِ ُٜ

دمحم نب اشبر ،نامثؿ نب رمع ،یلع نب شابرک ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبالقہب ےتہک ںیہ ہک اثتب نب احضک ےن وج ااحصب ہرجہ (درتخ ےک
ےچین تعیرکےنفاولں)ںیمےسےھت،ایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوجصخشاالسؾےکوسایسکدفرسیتلم
یکمسقاھکےئوتفہفاسیےہاسیجاسےناہکافروجزیچآد یےکسبںیمںیہناسےکقلعتمذنراکوپرارکانرضفریںیہن،افرسجےن
یسکزیچےکاسھتداینںیموخدیشکیکوتاسےکذرےعیایقتمےکدؿذعابدایاجےئاگ،افرسجےنومنمرپتنعلیکوتفہاےکس
لتقرکےنیکرطحےہافرسجےنیسکومنموکرفکےسمہتمایکوتفہاسےکلتقیکرطحےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،نامثؿنبرمع،یلعنبشابرک،ییحینبایبریثک،اوبالقہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اگ یولگچافرتنعلیکنام تعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 986

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤عً ،سی ب ٩ثابت ،س٠امی ٪بِ ٩صز

ِصز ٕ َر ُج َّل ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَس ُّٔی بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ُ ٩
ٔب أَ َح ُسص َُ٤ا َٓا ِط َت َّس
أَ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِس َت َّب َر ُج ََل َٔ ٨ِ ٔ ً ٪س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ َٓ ٥َ ٠ـ َ

ُ ََـبُ ُط َحًَّی اَ ِ ٧ت َٔ َذ َو ِج ُض ُط َو َت َِي َّ َ ٍ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠نِّٔی ََلَ ًِ َ ٥ُ ٠کَّ ٤َ ٔ ٠ة َِ ٟو َٗاََ ٟضا ََ ٟذ َص َب ًَ ُِ ٨ط َّأ ٟذی َیحٔ ُس
َٓ ١أ َ ِخب َ َ ٍ ُظ بٔ َ٘ ِو ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََ ٢ت ٌَ َّوذِ بٔاہللٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَتُ َزی بٔی بَأ ِ ْض
َٓاَ ِ ٧لَِ ِٟٔ ََٙ ٠یطٔ اَّ ٟز ُج ُ

و ٪أََ٧ا اذِصَ ِب
أَ َِ ٣حْ ُ٨

رمعنبصفح،صفح،اشمع،دعینباثتب،امیلسؿنبرصداحصیبروسؽےتہکںیہہکدفآدویمںےنیبنیلصاہللہیلعفملسےکاپس
اکیدفرسےوکاگ یدی،اؿںیماکیوکتہبزایدہہصغآایگاہیںکتہکاساکرہچہوھپؽایگافررگندبؽایگوتآپیلصاہللہیلع
فملسےنرفامایہکںیمااسیہملکاجاتنوہںہکارگفہصخشاسوکاتہکوتاساکہصغاجاتراتہ،وتاکیصخشےنآپیلصاہللہیلعفملسےس
رعض ایک وت اس وک آپ ےن اتبای افر اہک ہک وت اطیشؿ ےس اہلل یک انپہ امگن (اوعذاب اہلل ڑپھ) اس ےن اہک ہک ایک وت ھجم ےس وکح  رباح  اپات
ےہ،ایکںیمدویاہنوہں؟وتدفروہاج۔
رافی  :رمعنبصفح،صفح،اشمع،دعینباثتب،امیلسؿنبرصد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اگ یولگچافرتنعلیکنام تعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 987

راوی ٣ :شسز ،برش بٔ٣ ٩ـ ،١ح٤یس ،ا٧صً ،بازہ ب ٩ػا٣ت

ِ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُٔ ٩ِ ًَ ١ح َِ ٤ی ٕس َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص َح َّسثَىٔی ًُ َبا َزةُ بِ ُ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا ََ َ ٢

اض بَِٔ ٠ی َٔ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ َٓ َت ََلوَی َر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ی ِدب ٔ َ ٍ اَ ٨َّ ٟ
اٟشابٔ ٌَةٔ
وَ ٪خي ِ ّ ٍا َلَٓ ٥ِ ُٜا َِ ٟتُ ٔ٤شوصَا فٔی اَّ ٟتاس ٌَٔةٔ َو َّ
ِ ِج ُت َٔل ُ ِخب ٔ َ ٍ َُ َٓ ٥ِ ٛت ََلوَی ُٓ ََل َْ ٪و ُٓ ََل َْ ٪ؤَِ َّ ٧ضا ُرٓ ٌَٔ ِت َو ًَ َسی أَ َِ ٪یَ ُٜ
ََ

َوا َِ ٟدا َٔ ٣شةٔ

دسمد،رشبنب لضفم،دیمح ،اسن،ابعدہ نباصتمےتہک ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسابرہرشتفیالےئاتہکولوگںوک  ب
دقرےکقلعتمؤالتدںی،املسمونں ںیمےسدفآد یآ سںیمڑگھجرےہےھت،وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکںیمںیہمتہیربخ
دےنی ےک ےئل آای اھت وت الفں الفں صخش ڑگھجےنےگل افر فہ ملع ااھٹ ایل ایگ،نکمم ےہ ہک اہمترے ےئل رتہبی ایس ںیم وہ ،اس ےئل مت
اسوکاوسیتنںی،اتسوسیئںیافروسیچپںیراتںیمالتشرکف۔
رافی  :دسمد،رشبنبلضفم،دیمح،اسن،ابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اگ یولگچافرتنعلیکنام تعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 988

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤عٌ٣ ،زور

َح َّسثَىٔی ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩ا ٌِِ ٤َ ٟزُورٔ ص َُو ابِ ُُ ٩س َویِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ًََِ ٠یطٔ ب ُ ِز ّزا َو ًَل َی

ا ٪بَ ِیىٔی َوبَي ِ َن َر ُج َٕ َ ١لِک َْ ٦وکَاِ َ ٧ت أ ُ ُّ٣طُ
آِ َٓ َ٘ا َ ٢ک َ َ
ُ ََُل ٔ٣طٔ ب ُ ِز ّزا َٓ ُُِ٘ ٠ت َِ ٟو أَ َخ ِذ َت َص َذا ََٓ٠ب ٔ ِش َت ُط کَاِ َ ٧ت ُح َّّ ٠ة َوأَ ًِ َل ِي َت ُط ثَ ِو ّبا َ َ
َکنٔی ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢لٔی أَ َسابَ ِب َت ُٓ ََلّ٧ا ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ ََِٓ ٠ٔ٨ت ٔ ٩ِ ٣أ ُ ِّ٣طٔ
أَ ًِ َحَّ ٔ٤ی ّة َُِٓ ٠ٔ٨ت َٔ ٨ِ ٣ضا ٓ ََذ َ َ

ٔیک َجاصَّٔ ٔ ٠ی ْة ُُِٗ ٠ت ًَل َی ح ٔي ٔن َسا ًًَٔی َص ٔذظ ٔ ٔٔٛ ٩ِ ٣بَ ٍ ٔ ِّ
اٟش َِّٗ ٩ا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥صُ ِِ ٔ ِ ٥خ َواَ ٥ِ ُُٜ٧ج ٌَ َُ ٠ض ِ ٥اہللُ
ک ا ِ٣زُ ُْ ٓ َ
ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ َّ ٧ِٔ ٢
َ ١و ُِ ٟیِ٠ب ٔ ِش ُط ٔ٤َّ ٣ا یََِ ٠ب ُص َو ََل یُک َ ُِّ ُٔ ٠ط ٔ ٩ِ ٣ا ِ٣َ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟا َي ِِٔ٠بُ ُط
َت ِح َت أَیِسٔیَ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ِ ُٜج ٌَ َ ١اہللُ أَ َخا ُظ َت ِح َت َی ٔسظ ٔ َٓ ُِ ٠ی ِلٌ ُِٔ ٤ط ٔ٤َّ ٣ا َیأِک ُ ُ
َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َُّ َٔ ٠ط َ٣ا َي ِِٔ٠بُ ُط َٓ ُِ ٠ی ٌٔ ُِ ٨ط ًََِ ٠یطٔ
رمع نبصفح،صفح،اشمع،رعمفرےتہک ںیہہکاوبذرریض اہللہنعوک افراؿےکالغؾوک اکی یہمسقیکاچدر افڑےھ وہےئداھکیوت
ںیمےناہکہکاکشآپاساچدروکےلرکےتنہپافراسالغؾوکدفرساڑپکادےدےتی،وتآپےکےئلاکیوجڑاوہاجات،وتاوبذر ےن
ایبؿایکہکریمےافراکیآد یےکدرایمؿوگتفگوہریہیھت،اسیکامںیمجعیھت،ںیمےناسوکرباالھباہکوتاسےنیبنیلصاہلل

ہیلعفملسوکریمیاکشتییک،آپےنھجمےسرفامایہکوتےنالفںالفںوکاگ یدیےہ،ںیمےناہکیجاہں،رفامایایکوتےناسیکامں
وکاگ یدیےہ،ںیمےناہکیجاہں،آپےنرفامایوتااسیآد یےہسجںیمابکتاجتیلہیکابتابیق ےہ،ںیموپاھچہکریمیاس
ڑبیرمع ںیمیھب!آےنرفامایاہں!فہاہمترےاھبح  ںیہافر اہللےن اؿ وکاہمترےاہوھتں ںیمدےدایےہ افر سج ےک اہوھتںںیم
اسےکاھبح وکدےدےوت وجوخداھکاتےہ،اےسالھکےئ افروجوخداتنہپےہ،اسوک انہپےئافراسوکاےسیاکؾیک فیلکتہندے،
وجاسےسہنوہےکسافرارگفیلکتدےوترھپاسےکرکےنںیموخدیھبوددرکے
رافی  :رمعنبصفح،صفح،اشمع،رعمفر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہ
ب
ولوگںاکذرکسکرطحاجزئےہالثمیسکوکابملای ھگناانہکافرآپیلصاہللہیلع...
ابب  :ادباکایبؿ
ہ
ب
ولوگںاکذرکسکرطحاجزئےہالثمیسکوکابملای ھگناانہکافرآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکذفادیلنی(ےبملاہوھتںفاال) ایکاتہکےہافرایسیابںیتانہکسجےساسیک
رباح وصقمدہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 989

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،یزیس ب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اٟو ِض َز
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َػلَّی ب ٔ َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥س َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ َٗ ٥اِ ٦لٔ َی َخظَ َب ٕة فٔی َُّ َ٘ ٣س ٔ ٦ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ٔس َو َو َؿ ٍَ یَ َس ُظ ًََِ ٠ی َضا َوفٔی ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ أَبُو بَ ُِکٕ َوًُ َ٤زُ ٓ ََضابَا أَ ِ٪

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِس ًُو ُظ ذَا ا َِ ٟی َسیِ ٔ٩
ْص ِت اٟؼَّ ََلةُ َوفٔی ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ر ُج ْ ١ک َ َ
َس ًَا ُ ٪ا٨َّ ٟا ٔ
یُک َ ِّ٤َ ٠ا ُظ َو َ َ
ِ َد َ َ
ض َٓ َ٘اُٟوا َٗ ُ َ

یت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ػ َس َ ٚذُو ا َِ ٟی َسیِ ٔ٩
ْص َٗاُٟوا بَ َِ ١ن ٔش َ
َٓ َ٘ا ََ ٢یا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ أَ َن ٔش َ
ْص ِت َٓ َ٘ا َ ٥َِ ٟ ٢أََ ِ ٧ص َوَ ٥َِ ٟت ِ٘ ُ ِ
یت أَ َِ ُ َٗ ٦

َٓ َ٘ َاََ ٓ ٦ؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥س َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٛ ٥بَّ ٍَ ٓ ََش َح َس ِٔ ٣ث َُ ١سحُوزٔظ ٔأَ ِو أَك ِ َو َ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َس ُط َو َٛب َّ َ ٍ ث ُ ََّ ٥و َؿ ٍَ ِٔ ٣ث َُ ١سحُوزٔظ ٔأَ ِو أَك ِ َو َ٢
ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َس ُط َو َٛب َّ َ ٍ

صفح نب رمع ،سیدی نب اربامیہ ،دمحم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہللہیلع فملس ےن مہ ولوگں وک رہظیک امنز دف
رتعک ڑپاھح  ،رھپ السؾ ریھپ دای ،رھپ دجسہ اگہ ےک آےگ ڑکلی یک رطػ اج رک اانپ اہھت اس رپ راھک ،امجتع ںیم اس فتق رضحت
اوبرکبفرمعیھبےھت،فہدفونںآ سںیموگتفگرکےتوہےئڈرےافرولگدلجیےسدفڑےتوہےئابرہےلکنافرم ےنےگلہکامنزمک
رکدی یئگ ےہ ،اس امجتع ںیم ےس اکی صخش سج وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ذفادیلنی ےتہک ےھت ،اںوہں ےن رعض ایک ہک اے اہلل
ےک یبن! ایک آپ وھبؽ ےئگ ای امنز مک رکدییئگ؟آپ ےن رفامای ہن وت ںیم وھبال وہں افر ہن امنزمک یکیئگ ےہ،ولوگں ےن رعض ایک ہک ای
روسؽاہلل!آپوھبؽےئگںیہ،آپےنرفامایذفادیلنیکیھٹاتہکےہ،رھپڑھکےوہےئافردفرتعکامنزڑپیھرھپالسؾریھپاافر
ریبکتیہک،رھپےلہپدجسہیکرطحایاسےس رلیدجسہایک،رھپاانپرسااھٹایافرریبکتیہکرھپےلہپدجسہیکرطحافراسےس رلیدجسہ
ایکرھپاانپرسااھٹایافرریبکتیہک۔
رافی  :صفحنبرمع،سیدینباربامیہ،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبیغاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکمتںیمےسضعبضعبیکتبیغہنرکےایکمت ی...
ابب  :ادباکایبؿ
تبیغاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکمتںیمےسضعبضعبیکتبیغہنرکےایکمتںیمےسوکح صخشدنسپرکاتےہہکا ےنرمدہاھبح اکوگتشاھکےئمتاسوکرباوھجمس
ےگافراہللاعت یےسڈرف،ےبکشاہللوتہبوبقؽرکےنفاالرہمابؿےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 990

راوی  :یحٌی ب ٩وٛیٍ ،اً٤ع٣ ،حاہس ،كاُض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٢
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣حاص ّٔسا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ٔ
اََ ٪ل َي ِش َتت ٍُ
ََّ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َٗب ِ َ ٍیِ َٔ٘ َٓ ٩ا َُ َّ ٧ِٔ ٢ض َ٤ا َُ ٟی ٌَ َّذبَا َٔ ٪و َ٣ا ي ٌَُ َّذبَا ٔ ٪فٔی َٛبٔي ٍ ٕأَ َّ٣ا َص َذا َٓک َ َ
اَ ٪ی ِ٤شٔی بٔاَ ٔ٤٨َّ ٟیٔ ٤ة ث ُ ََّ ٥ز ًَا بٔ ٌَ ٔشیبٕ َركِبٕ َٓظَ َّ٘ ُط بٔاث ِ َ٨ي ِ ٔن َٓ َِ َز َض ًَل َی َص َذا َواح ّٔسا َو ًَل َی َص َذا
ٔ ٩ِ ٣بَ ِؤٟطٔ َوأَ َّ٣ا َص َذا َٓک َ َ

ٕ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َ٣ا َ ٥َِ ٟی ِي َب َشا
َواح ّٔسا ث ُ ََّٗ ٥ا َُ ٠َّ ٌََ ٟ ٢ط یُ َد َّٔ ُ
ییحی نب فعیک ،اشمع ،اجمدہ ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دف ربقفں ےک اپس
ذگرےوترفامایہکاؿدفونںوکذعابوہراہےہافریسکڑبےاعمہلمےکببسذعابںیہنوہراہ،ہیربقفاالوتا ےناشیپبےسںیہن
اتچب اھت افر فہ لغچ وخری رکات رھپات اھت ،رھپ اکی رت اشخ وگنماح  افر اس ےک دف ڑکٹے ےئک رھپ رفامای ہک اشدی ہک اہلل اعت ی اؿ ےک
ذعابںیمفیفخترکدے،بجکتہکہیکشخہنوہں۔
رافی  :ییحینبفعیک،اشمع،اجمدہ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آپیلصاہللہیلعفملساکرفامؿہکااصنرےکرھگفںںیمبسےسرتہب(وکؿےہ)...
ابب  :ادباکایبؿ
آپیلصاہللہیلعفملساکرفامؿہکااصنرےکرھگفںںیمبسےسرتہب(وکؿےہ)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 991

راوی ٗ :بیؼہ ،سٔیا ،٪ابواٟز٧از ،ابوس٤٠ہ ،ابواسیس ساًسی

یؼ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َس ِی ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ

َو َس ََّ ٥َ ٠خيِ ٍُ ُزورٔ اَلِ َ ِن َؼارٔ بَُ٨و ا٨َّ ٟحَّارٔ

ہصیبق،ایفسؿ،اوبازلاند،اوبہملس،اوبادیساسدعیےتہکںیہآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکااصنرےکرھگفںںیمبسےسرتہبونب
اجنرےکرھگںیہ۔
رافی  :ہصیبق،ایفسؿ،اوبازلاند،اوبہملس،اوبادیساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آپیلصاہللہیلعفملساکرفامؿہکااصنرےکرھگفںںیمبسےسرتہب(وکؿےہ)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 992

راوی  :ػسٗہ بٓ ٩ـ ،١ابً ٩يي٨ہ ،ابٜ٨٣ ٩سر ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
َح َّسثَ َ٨ا َػ َس َٗ ُة بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َسُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َسِ ُ ٍَ ٔ٤
اس َتأِذ َََ ٪ر ُج ًَْ ١ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ائ ِ َذُ ٧وا َٟطُ بٔئ َِص أَ ُخو ا ِٔ ٌَ ٟظي َ ٍة ٔأَ ِو ابِ ُ ٩ا ِٔ ٌَ ٟظي َ ٍة ٔ
أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط َٗاَِ ٟت ِ
َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ َ ١أَ ََل َُ َٟ ٪ط ا ِٟک َ ََل َُِ ٠ُٗ ٦ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َُِٗ ٠ت َّأ ٟذی َُِٗ ٠ت ث ُ َّ ٥أَ ََ ٨ِ ٟت َُ ٟط ا ِٟک َ ََل ََٗ ٦ا َ ٢أَ ِی ًَائٔظَ ُة ِ ٔ ََّّ َ ٪
ض َ٩ِ ٣
َ ا٨َّ ٟا ٔ
اض ا ِّت َ٘ا َئ ُٓ ِح ٔظطٔ
اض أَ ِو َو َز ًَ ُط اُ ٨َّ ٟ
َت َز َُ ٛط اُ ٨َّ ٟ

دصہقنب لض،انبہنییع،انبدکنمر،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکاکیآد یےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےسادنرآےنیکااجزتاچیہ،آپےنرفامایاسوکااجزتدےدف،فہہلیبقاکربااھبح ےہایہیرفامایہکہلیبقاکربااٹیبےہ،بج
فہ ادنر آای وت اس ےس رن ی ےس وگتفگیک ،ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! آپ ےن اس ےک قلعتم ہی رفامای رھپ اس ےس رن ی ےک
اسھتوگتفگیک،آپےنرفامایاےاعہشئبسےسرباآد یفہےہہکولگاسیکشحفوگح ےنچبےکےئلاسوکوھچڑدںی۔
رافی  :دصہقنب لض،انبہنییع،انبدکنمر،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخلغچریانگہریبکہےہ...
ابب  :ادباکایبؿ
وخلغچریانگہریبکہےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 993

راوی  :اب ٩سَلً ،٦بیسہ ب ٩ح٤یس ،ابوًبساٟزح٨٣ ،٩٤ؼور٣ ،حاہس ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ِ َد أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩س ََل ٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَب ٔ ِی َسةُ بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَبُو ًَ ِبسٔ اٟزَّ ِح َُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ؼورٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ َ ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ب ٌِ ٔف ح َٔیلا ٔ ٪ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٓ ََشَ ٍَ ٔ٤ػ ِو َت ِ ٔ ِن َشاَ٧ي ِ ٔن ي ٌَُ َّذبَا ٔ ٪فٔی ُٗبُورٔص َٔ٤ا َٓ َ٘ا َ ٢ي ٌَُ َّذبَا َٔ ٪و َ٣ا
ٔ
ُ
َّسصَا
ِ َی ِ٤شٔی بٔاَ ٔ٤٨َّ ٟی٤ةٔ ث ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َحز ٔ َ
ا ٪أَ َح ُسص َُ٤ا ََل َي ِش َتت ٍُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ِو َٔ ٢وک َ َ
ي ٌَُ َّذبَا ٔ ٪فٔی َٛبٔي ٍ ٕ َؤُِ َّ ٧ط َل َٜبٔي ْ ٍ ک َ َ
اِ ٪اْل َ ُ
یسة ٕ ََٓ َ َٜ
ٕ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َ٣ا َ ٥َِ ٟی ِي َب َشا
َّس ّة فٔی َٗب ِ ٍ ٔ َص َذا َٓ َ٘ا َُ ٠َّ ٌََ ٟ ٢ط یُ َد َّٔ ُ
َّس ّة فٔی َٗبِ ٍ ٔ َص َذا َوَ ِ ٔ ٛ
َّٔس َتي ِ ٔن أَ ِو ث ٔ َِ ٨تي ِ ٔن َٓ َح ٌَ ََ ِ ٔ ٛ ١
بَٔ ِ ٜ
انبالسؾ ،دیبعہ نبدیمح ،اوبدبعارلنمح ،وصنمر ،اجمدہ ،رضحت انب ابعس ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک یبن یلص اہلل ہیلعفملسودہنی ےک
اکیابغےسابرہرشتفیالےئوتآدویمںیکآفازینسوجاینپربقفںںیمذعابدےاجرےہےھت،آپےنرفامایہکاؿدفونںوک
اظبرہ یسک ڑبے انگہ رپ ذعاب ںیہن وہ راہ ،ارگہچ  تقیق ںیم فہ تہب انگہ اگر ںیہ ،اؿ ںیم ےس اکی وت اشیپب ےس ںیہن اتچب اھت افر
دفرسا وخلغچریرکاتاھت،رھپ اکیرتاشخوگنماح افراس ےکدفڑکٹےےئک،اکیڑکٹا اکی یکربق رپافردفرسا دفرسےیکربقرپ اگڑ
دایافررفامایہکادیمےہہکدفونںےکذعابںیمفیفختیکاجےئیگ،بجکتہکفہکشخہنوہں۔
رافی  :انبالسؾ،دیبعہنبدیمح،اوبدبعارلنمح،وصنمر،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یٹتمت
ھ
م
وخلغچرییکرکاتہاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽامھزاشمء مافرفلیلکل ززہؽ...
ابب  :ادباکایبؿ
ب
یٹتمت
وخلغچرییکرکاتہاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽامھزاشمء مافرفلیلکلھمززہزملہ) ھمززافرفنلمززےکینعمںیہیسکوکبیعاگلان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 994

راوی  :ابونٌی ،٥سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابزاہی ،٥ہ٤اٛ ٦ہتے ہیں ٛہ ہ ٥حرضت حذئہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ص َّ٤اَٗ ٕ ٦ا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣حُ َذ ِي َٔ َة َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ط ِ ٔ ََّ ٪ر ُج َّل َی ِز َٓ ٍُ ا َِ ٟحس َ
ٔیث

ات
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗ َّت ْ
اَ٘ َٓ ٪ا َُ َٟ ٢ط ُح َذ ِي َٔ ُة َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل َی ِس ُخ ُ
ِلٔ َی ًُ ِث ََ ٤

اوبمیعن،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،امہؾےتہکںیہہک مہرضحتیذ ہفےکاسھتےھتہکاؿںیمےسیسکےناہکہکاکیآد ینامثؿکت
ہلسلس دحثی اچنہپےت وہےئایبؿرکات ےہہک یذ ہف ےن ایبؿ ایکہک ںیم ےن یبن یلص اہللہیلعفملس وک رفامےت وہےئ انس ہک تنج ںیم
وخلغچردالخہنوہاگ۔
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،امہؾےتہکںیہہکمہرضحتیذ ہف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکرفامؿہکوھجیٹابتم ےنےسرپزیہرکف...
ابب  :ادباکایبؿ
اہللاعت یاکرفامؿہکوھجیٹابتم ےنےسرپزیہرکف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 995

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،اب ٩ابی ذئب٘٣ ،ب ٍی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َابَ ُط َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س أَٓ َِض َ٤ىٔی َر ُج ِْ ٔ ِ ١س َ٨ا َز ُظ
ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی َس َِ َٗ ِو َ ٢اٟزُّورٔ َوا ِ ١َ ٤َ ٌَ ٟبٔطٔ َوا َِ ٟح ِض ََِ ٠َٓ ١ی َص ِهَّلِل َحا َج ْة أَ َِ ٪ی َس ََ كَ ٌَا َُ ٣ط َو َ َ
ادمح نب ویسن ،انب ایب ذبئ ،ربقمی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اکایبؿ ےہہک آپ یلص اہللہیلعفملس ےن رفامای ہک وج صخش وھجن
وبانلافراسےکاطمقبلمعرکانافراہجتلیکابتہنوھچڑے،وتاہللاعت یوکاسیکاایتحجںیہنہکفہاھکانانیپوھچڑدے،ادمحےن
ایبؿایکہکےھجماکیصخشےناسیکدنساھجمسح ۔

رافی  :ادمحنبویسن،انبایبذبئ،ربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفےلغےکقلعتموجاہکایگےہ...
ابب  :ادباکایبؿ
دفےلغےکقلعتموجاہکایگےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 996

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ئ ب ٔ َو ِجطٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تحٔ ُس ِّٔ َ ٩ِ ٣
ئ ب ٔ َو ِجطٕ َو َص ُؤ ََل ٔ
ض یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ذَا ا َِ ٟو ِج َضي ِ ٔن َّأ ٟذی َیأتِ ٔی َص ُؤَلَ ٔ
َ ا٨َّ ٟا ٔ
رمعنبصفح،صفح،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعاکایبؿےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکایقتم
ےک دؿ ولوگں ںیم ےس ربا اہلل ےک زندکی فہ وہاگ وج دفریخ وہ ،اس رطػ آےئ وت اکی رہچہ ےک اسھت افر اس رطػ اجےئ وت
دفرسےرہچےےکاسھت(سجےکاپساسیسیجابترکے)
رافی  :رمعنبصفح،صفح،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ےناسیھتےسایبؿرکانہکاسےکقلعتمایکاہکاجاتےہ...
ابب  :ادباکایبؿ

ا ےناسیھتےسایبؿرکانہکاسےکقلعتمایکاہکاجاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 997

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابووائ ،١اب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َٗ ٢ش ََ ٥ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٔ ٗ ٥َ ٠ش َّ ٤ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ َواہللٔ َ٣ا أَ َرا َز َُ ٣ح َّْ ٤س ب ٔ َض َذا َو ِج َط اہللٔ َٓأ َ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
وسی َِ َ٘ ٟس أُوذ ٔ َی بٔأ َ ِٛث َ َ ٍ َٔ ٩ِ ٣ص َذا ٓ ََؼب َ َ ٍ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخبَ ٍِتُ ُط َٓ َت َََّ ٌ٤ز َو ِج ُض ُط َو َٗا ََ ٢رح َٔ ٥اہللُ َُ ٣
دمحم نب وی ف ،ایفسؿ ،اشمع ،اوبفالئ ،انب وعسمد ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن امؽ تمینغ میسقت
رفامایوتااصنرںیمےساکیصخشےناہکہکدخبادمحمےناسےسدخایک(وخونشدی)اکاحلظںیہنراھک،ںیمروسؽاہللیکدختمںیم
احرضوہاافرآپےسہیایبؿایکوتآپاکرہچہرسخوہایگافررفامایہکاہللومٰیسہیلعامالسؾرپرمحرکےہکاںیہناسےسزایدہاذیاء
دییئگنکیلاںوہںےنربصایک۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،اشمع،اوبفالئ،انبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکمسقیکرعتفیرکمفہےہ...
ابب  :ادباکایبؿ
سکمسقیکرعتفیرکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 998

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح ،اس٤اًی ١ب ٩زَکیا ،بزیس بً ٩بساہلل ب ٩ابی بززہ ،ابوبززہ ،حرضت ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

وسی
 ١بِ َُ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ػبَّا ٕح َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َکیَّا َئ َح َّسثَ َ٨ا ب ُ َزیِ ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَب ٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة بِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٣

ِطیطٔ فٔی ا ِِ ٔ٤ٟس َح ٔة َٓ َ٘ا َ ٢أَصِ َِٜ٠ت ُِ ٥أَ ِو َٗ َل ٌِت ُِ٥
وسی َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل یُ ِثىٔی ًَل َی َر ُج َٕ ١ویُ ِ ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
هَ ِض َز اَّ ٟز ُج ٔ١
دمحمنبابصح،اامسلیعنبزرکای،ربدینبدبعاہللنبایبربدہ،اوبربدہ،رضحتاوبومیس ریضاہللہنعاکایبؿےہہکآپیلصاہللہیلع
فملسےناکیصخشوکیسکیکرعتفیرکےتوہےئانسافراسیکرعتفیںیمںیمشابہغلرکراہاھتوتآپےنرفامایہکمتےنالہکرک
دایاسآد ییکرمکوتڑدی۔
رافی  :دمحمنبابصح،اامسلیعنبزرکای،ربدینبدبعاہللنبایبربدہ،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
سکمسقیکرعتفیرکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 999

راوی  :آز ،٦طٌبہ ،خاٟسً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی بُکہ ،ابوبُک رضی اہلل ً٨ہ

َ
َک ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل ذُ ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
ا٪
ک َٗ َل ٌِ َت ًَُ َٙ ُ٨ػاح ٔب ٔ َ
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَثِى َی ًََِ ٠یطٔ َر ُج َْ ١خي ِ ّ ٍا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویِ َح َ
ک َي ُ٘وُ ُٟط َٔ ٣ز ّارا ِ ٔ ِ ٪ک َ َ
ک َو َح ٔشيبُ ُط اہللُ َو ََل یُزَکِّی ًَل َی اہللٔ أَ َح ّسا َٗا َ٢
ا ٪یُ َزی أَُ َّ ٧ط ََ ٛذَ ٔ ٟ
أَ َح ُس ُ٣َ ٥ِ ٛاز ٔ ّحا ََل ََ ٣حا ََ ٟة ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ ١أَ ِح ٔش ُب ََ ٛذا َو ََ ٛذا ِ ٔ ِ ٪ک َ َ
ک
ُو َص ِی ْب ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس َویِ ََ ٠
آدؾ ،ہبعش ،اخدل ،دبعارلنمح نب ایب رکبہ ،اوبب رک ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک اکی آد ی ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم اکی
صخشاکذرکایکافراسیکرعتفییک،وتآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامای ہکاوسفسھجترپوتےنا ےندفتسیکرگدؿوتڑدیافردنچ
ابریہیاملکترفامےئ(رھپرفامای)ارگمتںیمےسیسکیکرعتفیرکینیہوتےہکہکںیمااسیااسیامگؿرکاتوہں،ارگاسےکایخؽںیم
ااسیےہافر اسوکےنھجمسفاال اہللےہافراہلل رپ یسکیکاپ زیکیگایبؿںیہن رکیناچےئہ ،فبیہےناخدل ےسفکییک اجبےئفنلکاکظفل

لقنایک۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،اخدل،دبعارلنمحنبایبرکبہ،اوبرکبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ےناھبح یکایسیرعتفیرکانسجےکقلعتم(نیقیےکاسھت)ولعمؾوہاافردعسےنیب...
ابب  :ادباکایبؿ
ا ےن اھبح یک ایسیرعتفیرکان سجےک قلعتم(نیقی ےک اسھت) ولعمؾوہا افر دعس ےن ایبؿایک ہکںیم ےن یبنیلص اہلل ہیلع فملس وک وساےئدبعاہللنبالسؾ ےک زنیم رپ
یسکےنلچفاےلےکقلعتمرفامےتوہےئرفامےتوہےئانسہکفہالہتنجںیمےسںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1000

٣وسی بً٘ ٩بہ ،سا٥ٟ
راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیاٰ ،٪

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣
ک َِ ٟش َت ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
ََک َٗا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ ََّ ٔ ِ ٪زارٔی َي ِش ُ٘ ُم ٔ ٩ِ ٣أَ َحسٔ ٔط َّ٘ ِیطٔ َٗا ََ َّ ٧ِٔ ٢
ََک فٔی ِاْل ٔ َزارٔ َ٣ا ذ َ َ
ح ٔي َن ذ َ َ
یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ،وم ٰیس نب ہبقع ،اسمل ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن بج ازار ےک
قلعتمایبؿرفامایوجایبؿرفامایوترضحتاوبرکبریضاہللہنعرعضایکہکایروسؽاہللریماازاراکیرطػےسکھجاجاتےہوتآپ
ےنرفامایہکمتاؿںیمےسںیہنوہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،ومٰیسنبہبقع،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکےبکشاہللدعؽفااسحؿاکافررقاتبفاولںوکدےنیاکمکحدتی...

ابب  :ادباکایبؿ
اہلل اعت یاک وق ؽ ہکےب کش اہلل دعؽفااسحؿاک افررقاتبفاولںوک دےنیاکمکح داتی ےہ افرےب ایحح افرربی ابوتں افر رسیشک ےسعنم رفامات ےہںیہمت تحیصن رکاتےہ
اشدی ہک مت تحیصن ڑکپف افر اہلل اعت یاک وقؽ ہک اہمتری رسیشکاک فابؽ مت یہ رپ آےئ اگ ،رھپ اس رپ ملظ ایک ایگ وت اہلل اسیک ودد رکے اگ ،افراملسمؿ ایاکرف یکرباح  وہشمرہن
رکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1001

راوی  :ح٤یسی ،سٔیا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ََ َٜ ٣ث أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َات َی ِوَ ٕ ٦یا ًَائٔظَ ُة ِ ٔ َّ ٪اہللَ أَ ِٓ َتانٔی فٔی
َِ ِٟٔ ١یطٔ أََّ٧طُ َیأتِ ٔی أَصِ َ٠طُ َو ََل َیأتِ ٔی َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ َ٘ا َ ٢لٔی ذ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٛ ٥َ ٠ذا َو ََ ٛذا یُ َد َّی ُ
ِ ً ٔ َِ ٨س َرأِسٔی َٓ َ٘ا ََّ ٢أ ٟذی ً ٔ َِ ٨س رٔ ِجل َ َّی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی ً ٔ َِ ٨س
أَ ِ٣ز ٕا ِس َت ِٔت َ ِي ُتطُ ٓ ٔیطٔ أَ َتانٔی َر ُج ََل َٔ َٓ ٪حََ ٠ص أَ َح ُسص َُ٤ا ً ٔ َِ ٨س رٔ ِجل َ َّی َو ِاْل َ ُ
وب َي ٌِىٔی َِ ٣ش ُح ّورا َٗا ََ ٢و َ ٩ِ ٣كَ َّب ُط َٗا ََٟ ٢بٔی ُس بِ ُ ٩أَ ًِ َؼ ََٗ ٥ا ََ ٢وٓ َٔیَٗ ٥ا َ ٢فٔی ُج ِّٕ كَٕ ٌَِ ٠ة
َرأِسٔی َ٣ا بَا ُ ٢اَّ ٟز ُج َٔٗ ١ا َِ ٣َ ٢لبُ ْ
اَ َٓ ٪حا َئ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ص ٔذظ ٔا ِٟبٔئِزُ َّأًٟی أُرٔیت َُضا َٛأ َ َّ٪
ذ َََکٕ فٔی ُِ ٣ظ ٕم َو ُ٣ظَ ا َٗ ٕة َت ِح َت َرًُو َٓ ٕة فٔی بٔئِز ٔذ َِر َو َ
ُرُ َُض ِ َ ٧دَ ٔ ٠ضا ُرُ ُُض َّ
ِ َد َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة
اٟظ َیاكٔي ٔن َو َٛأ َ َّ٣َ ٪ائ َ َضا نُ َ٘ا ًَ ُة ا ِٔ ٟح َّ٨ا ٔ
ئ َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ُ ِ ٔ

َ
َّ
َّ
َّ
َک ُظ أَ ِ ٪أُث ٔي َ ٍ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََض ََّل َت ٌِىٔی َت َِ ٨
رش َت َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ َّ٣ا اہللُ َٓ َ٘ ِس َط َٔانٔی َوأَ َّ٣ا أََ٧ا َٓأ ِ َ
یٕ َ ٔ ٟی ُضو َز
ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
َا َٗاَِ ٟت َو َٟبٔی ُس بِ ُ ٩أَ ًِ َؼ ََ ٥ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی ز َُریِ َٕ ٙحْ ٔ ٠
ض َ ًّ
دیمحی،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہلل اہنعاکایبؿےہہکیبنیلصاہللہیلعفملساےنتاےنتدونںاساحؽںیم
رےہہکآپوکایخؽوہاھتہکاینپویبیےکاپسوہآےئںیہ،احالہکنفاہںںیہناجےتےھت،رضحتاعہشئریضاہللاہنعاکایبؿےہ
ہکآپ ےنھجم ےساکیدؿ رفامایاےاہللےنےھجمفہابت اتبدیوج ںیم درای ت رکان اچاتہاھت،ریمےاپسدف آد ی آےئ ،اؿ ںیم
ےس اکی ریمے اپؤں ےک افردفرسا ریمے رس ےک اپس ھٹیبایگ ،وج ریمے رس ےک اپس اھٹیب اھتاس ےن اپؤں ےک اپس ےنھٹیبفاےل
ےس وپاھچ ہک اس صخش وک ایک وہایگ ےہ؟ اس ےن اہک وبطمب ےہ ینع اس رپ اجدف ایک ایگ ےہ ،وپاھچ سک ےن اجدف ایک ےہ ،اہک دیبل نب
عص
ا م ےن وپاھچ سک زیچ ںیم؟ اہک ابولں وک رن وجھکر ےک ےکلھچ ںیم ڈاؽ رک ذرفاؿ ےک ونکںی ںیم اکی رھتپ ےک ےچین رھک رک،انچہچن یبن
یلصاہلل ہیلعفملساسونکںی ںیماکی رھتپ ےک ےچینرھکرک،انچہچن یبن یلصاہللہیلعفملس اسونکںی ےکاپسرشتفیالےئ افررفامای

ہک یہیفہونکاںےہ،وج ےھجموخاب ںیمدالھکای ایگاسےکاپسوجھکرفں ےکدرتخاطیشؿ ےکرسفںیکرطح ںیہ ،افراس اکاپین
دنہمیےکوچنڑیکرطحرسخےہ،یبنیلصاہللہیلعفملسےناسےکاکنےنلاکمکحدایوتفہاکنؽدایایگ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعاک
ایبؿےہہکںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!رھپویکںںیہن؟ینعآپےناسوکرہتشمویکںںیہنایک،یبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
عص
اہللاعت ی ےنےھجم افشدی افر ںیماندنسپ رکاتوہں ہکولوگںےک اسےنم یسک ےکرشوک رہتشمرکدفںافر ایبؿ ایک ہک دیبلنبا م ینب
زرقیاکاکیرفداھتوجوہیدےکفیلحےھت۔
رافی  :دیمحی،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دسحافرتبیغرکےنیکنام تعاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکافردسحرکےنفاےلک...
ابب  :ادباکایبؿ
دسحافرتبیغرکےنیکنام تعاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکافردسحرکےنفاےلیکرباح ےس(انپہاماتگنوہں)بجہکفہدسحرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1002

راوی  :برش ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل ٤ٌ٣ ،ز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل

رش بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
اٟوَٓ َّ٩إ ٔ ََّّ ٪
َٗا َِٔ ٢یَّا َُ ٥ِ ٛو َّ
اس ُسوا َو ََل َت َسابَزُوا َو ََل َت َباُ َُـوا َو ُٛوُ ٧وا
اٟو َّ٩أَ َِ ٛذ ُب ا َِ ٟحسٔیثٔ َو ََل َت َح َّش ُشوا َو ََل َت َح َّش ُشوا َو ََل َت َح َ
ً َٔبا َز اہللٔ ِ ٔ ِخ َواّ٧ا
رشبنبدمحم،دبعاہلل،رمعم ،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہ ریضاہللےتہکںیہہکآپ یلص اہللہیلعفملسےنرفامایہک متدب امگینےسوچب
اس ےئل ہک دب امگین بس ےس زایدہ وھجیٹ ابت ےہ افر ہن افر یسک ےک ویعب یک وجتسج ہن رکف افر ہن اکی دفرسے رپ دسح رکف افر ہن
تبیغرکفافرہنضغبروھکافراہللےکدنبےاھبح نبرکروہ۔

رافی  :رشبنبدمحم،دبعاہلل،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
دسحافرتبیغرکےنیکنام تعاکایبؿافراہللاعت یاکوقؽہکافردسحرکےنفاےلیکرباح ےس(انپہاماتگنوہں)بجہکفہدسحرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1003

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

اس ُسوا َو ََل َت َسابَزُوا َو ُٛوُ ٧وا ً َٔبا َز اہللٔ ِ ٔ ِخ َواّ٧ا َو ََل َی ٔح ُِّ ٤ُ ٔ ٟ ١ش ٥ٕ ٔ ٠أَ َِ ٪ی ِض ُح َز أَ َخا ُظ ٓ َِو َ ٚثَ ََلثَ ٔة أَیَّإ ٦
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َت َباُ َُـوا َو ََل َت َح َ

اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعاکایبؿےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاکیدفرسے
ےسضغبہنروھکافرہندسحرکفافرہنتبیغرکفافراہللاعت یدنبےاھبح اھبح وہرکروہافریسکاملسمؿےکےئلاجزئںیہنہکا ےن
اھبح ےسنیتدؿےسزایدہدجارےہ(عطققلعترکے)۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےاامیؿفاول!زایدہدبامگینےسوچباسےئلہکضغبدبامگینےہافرہنیسکےکویعب...
ابب  :ادباکایبؿ
اےاامیؿفاول!زایدہدبامگینےسوچباسےئلہکضغبدبامگینےہافرہنیسکےکویعبیکوجتسجںیمروہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1004

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٕ أ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

اٟوَٓ َّ٩إ ٔ ََّّ ٪
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢یَّا َُ ٥ِ ٛو َّ
اس ُسوا َوَلَ
اٟو َّ٩أَ َِ ٛذ ُب ا َِ ٟحسٔیثٔ َو ََل َت َح َّش ُشوا َو ََل َت َح َّش ُشوا َو ََل َت َ٨ا َج ُظوا َو ََل َت َح َ
َت َباُ َُـوا َو ََل َت َسابَزُوا َو ُٛوُ ٧وا ً َٔبا َز اہللٔ ِ ٔ ِخ َواّ٧ا

دبعاہللنبوی ف،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعاکایبؿےہہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفملسےنرفامایہکمت
دبامگین ےس وچباس ےئلہکدبامگین بسےسزایدہوھجیٹ ابتےہ افر یسک ےکویعب یک وجتسجہنرکفافرہناسیک وٹہ ںیمےگل روہ افر
(عیبںیم)اکیدفرسےوکدوھہکہندفافرہندسحرکفافرہنضغبروھکافرہنیسکیکتبیغرکفافراہللےکدنبےاھبح اھبح وہاجؤ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکرطحامگؿایکاجاتکسےہ...
ابب  :ادباکایبؿ
سکرطحامگؿایکاجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1005

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٬٨ا

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ ُه ََُّ ُٓ ٩لّ٧ا َو ُٓ ََلّ٧ا َي ٌِزَٔٓا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪زٔی٨َ ٔ ٨ا َط ِیئّا َٗا ََّ ٢
اِ ٠ٟی ُث کَاَ٧ا َر ُج َ٠ي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ٔ٘ٔي َن َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ

َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ب ٔ َض َذا َو َٗاَِ ٟت َز َخ ًََ ١ل َ َّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ّ٣ا َو َٗا ََ ٢یا ًَائٔظَ ُة َ٣ا أَ ُه ََُّ ُٓ ٩لّ٧ا َوُٓ ََلّ٧ا َي ٌِزَٔٓا ٔ٪
زٔی َ٨َ ٨ا َّأ ٟذی ِ َ ٧ح َُِ ٠ًَ ٩یطٔ
دیعسنبعفیسز،ثیل،لیقع،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللعتھاےسرفاتیرکےتںیہاںوہں ےنایبؿایکہکآرضحنت
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکںیمںیہناجاتنہکالفںالفںصخشامہرےدنییکوکح ابتاجےتنوہںثیلےنایبؿایکہکہیدفونں
انمقف ےھت۔ انبریکب ،ثیل ےس(ایس دنس ےس) ہی دحثی ایبؿ یک ہک رضحت اعہشئ ےن اہکہک اکی دؿ ریمے اپس یبن یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس رشتفی الےئ افر رفامای ںیم الفں الفں صخش ےک قلعتم ںیہن امگؿ رکات وہں ہک مہ سج دنی رپ اقمئ ںیہ اس ےک قلعتم
ھچکیھباجےتنںیہ۔
رافی  :دیعسنبعفیسز،ثیل،لیقع،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللعتھاج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنماکا ےنانگہرپرپدہڈاانل...
ابب  :ادباکایبؿ
ومنماکا ےنانگہرپرپدہڈاانل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1006

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،بزازر زازہ ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بیس اہلل ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
اب ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسث َ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَخٔی ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
یَ ٩وِ ٔ َّ٩ِ ٣ٔ ٪
اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ک ُ ُّ ١أ ُ ًَّٔ٣ی ٌَُ ٣افّی ِ ٔ ََّل ا َِ ٤ُ ٟحاصٔز ٔ َ
 ١ب ٔ َّ
اِ ٠ٟی َّٔ ٤َ ًَ ١ل ث ُ َّ ٥ي ُِؼبٔحَ َو َٗ ِس َست َ َ ٍ ُظ اہللُ ًََِ ٠یطٔ ٓ ََی ُ٘و ََ ٢یا ُٓ ََل ُُِ ٠ٔ٤ًَ ٪ت ا َِ ٟبارٔ َح َة ََ ٛذا َو ََ ٛذا َو َٗ ِس
ا َِ ٤ُ ٟحا َص َزة ٔأَ َِ ٪ي ٌِ َ ١َ ٤اَّ ٟز ُج ُ

بَ َ
ٕ ٔست ِ َ ٍ اہللٔ ًَ ِ٨طُ
ات َي ِشتُ ٍُ ُظ َربُّطُ َوي ُِؼب ٔ ُح یَٔ ِٜظ ُ

دبعازعلسی نب دبعاہلل  ،اربامیہ نب دعس ،ربادر زادہ ،انب اہشب ،اسمل نب دیبع اہلل اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ریمیامتؾ اتم ےک انگہ اعمػ وہں ےگ رگم فہ
صخشوجاالعہینانگہرکاتوہافرہیوتونجؿیکابتےہہکراتوکاکیآد یوکح اکؾرکےافراہللاسرپرپدہڈاےلرھپحبصوہےنرپ
فہآد یےہکہکاےالفںںیمےنسگہتشراتالفںالفںاکؾےیکراتوکاہللےناسےکانگہرپرپدہڈاالافرہیہکحبصوکاسےناہلل
ےکڈاےلوہےئرپدہوکوھکؽدای۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،ربادرزادہ،انباہشب،اسملنبدیبعاہللاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ومنماکا ےنانگہرپرپدہڈاانل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1007

راوی ٣ :شسز ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،ػٔوا ٪بَ٣ ٩حز

ٕ َسَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ٪بِ ٔٔ ِ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
َحزٕ أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ َ ٢ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َِ ٛی َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی اِ ٨َّ ٟح َوی َٗا َ ٢یَ ِسُ ٧و أَ َح ُس َُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛربِّطٔ َحًَّی َي َـ ٍَ َُ َٔ ٨َ ٛط ًََِ ٠یطٔ ٓ ََی ُ٘و َُِ ٠ٔ٤ًَ ٢ت ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ن ٌَ ِ٥
ک فٔی ُّ َ
َک ا َِ ٟی ِو َ٦
َِف َصا َ ٟ
َو َي ُ٘و َُِ ٠ٔ٤ًَ ٢ت ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ن ٌَ ُِ َٓ ٥ی َ ُِّق ُر ُظ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُِ ٢نِّٔی َست َ ِ ٍ ُت ًََِ ٠ی َ
اٟسَ ِ ٧یا َٓأَ٧ا أَُ ٔ ُ
دسمد،اوبوعاہن،اتقدہ،ناواؿنبرحمزےسرفاتیرکےتںیہاکیآد یےنانبرمعےسوپاھچہکمتےنرسوگیشےکقلعتمیبنیلص
اہلل ہیلع فملس ےس سک رطح انس ےہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای مت ںیم ےس اکی صخش ا ےن رب ےس
رقبی وہاگاہیںکتہکاانپاہھتاسرپرھکرکرفامےئاگہکوتےنالفںالفںاکؾےئک ےھتفہرعضرکےاگیجاہںاسےسارقار
رکاےئاگرھپرفامےئاگہکںیمےنداینںیمریتےانگہرپرپدہڈاالآجںیممتوکشخبداتیوہں۔

رافی  :دسمد،اوبوعاہن،اتقدہ،ناواؿنبرحمز
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ش
م
ج
ةکتاکایبؿافراجمدہےناہکہکاثینعؼفہےسرمادا ےندؽںیما ےنوکڑبا ٹھنج...
ابب  :ادباکایبؿ
ةکتاکایبؿافراجمدہےناہکہکاثینعؼفہےسرمادا ےندؽںیما ےنوکڑباےنھجمسفاالےہ۔فطعےسرمادرگدؿےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1008

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩یث ٍ ،سٔیاٌ٣ ،٪بس ب ٩خاٟس ٗیسی ،حارثہ ب ٩وہب ،خزاعی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ََ ٌِ ٣ب ُس بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا ِِ َ٘ ٟی ٔس ُّی ًَ َِ ٩حارٔثَ َة بِ َٔ ٩وصِبٕ ا ُِ ٟدزَاعٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أََلَ أ ُ ِخبٔ ٍُ ُ ٥ِ ٛبٔأَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ک ُ َُّ ١ؿٌ ٕ
ٔیٕ َُ ٣ت َـاً ٕٕٔ َِ ٟو أَٗ َِش ًََ ٥ل َی اہللٔ ََلَبَزَّ ُظ أَ ََل أ ُ ِخبٔ ٍُ ُ ٥ِ ٛبٔأَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ک ُ ُّ١
ًُ ُت ٕ َٓ ١ج َّوايٕ ُِ ٣ش َتِٜبٔ ٍ ٕ َو َٗا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسی َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا حُ َِ ٤ی ْس َّ
َ ١ح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٪ِ ٔ ِ ٢کَاِ َ ٧ت
اٟلؤی ُ
ئ أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ََ ٟتأ ِ ُخ ُذ ب ٔ َی ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ت َ َِ ٨ل ُٙ ٔ ٠ب ٔطٔ َح ِی ُث َطائ َ ِت
اَلِ َ َُ ٣ة ٔ٣َ ٔ ِ ٩ِ ٣ا ٔ
دمحمنبَز،ایفس ؿ،دبعمنب اخدل،یسی،احرہث نبفبہ ،زخایع،آرضحنتیلصاہللہیلع فملس ےسرفاتیرکےت ںیہآپ ےنرفامای
ہکایکںیممتوکتنجفاےلہنؤالتدفں؟وہفیعضافرنیکسمےہوجاہللیکمسقیسکابترپاھکاتےہوتاہللاسوکرضفروپرارکداتیےہ
افرایکںیمںیہمتدفزخفاےل ہنؤالتدفں!فہامتؾرس شافرا ےنوکڑباےنھجمسفاےلولگںیہافردمحمنبٰیسیعےناہکہکمہےسمیشہ
ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےس دیمح  رلی ےن اںوہں ےن اسن نب امکل ےس رفاتی یک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ودہنی فاولں ںیم اکی ولڈنی
یھتوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکاہھتڑکپیتافراہجںاچیتہےلاجیت۔
رافی  :دمحمنبَز،ایفسؿ،دبعمنباخدل،یسی،احرہثنبفبہ،زخایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتکالماقتاکایبؿافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکیسکصخشےکےئل...
ابب  :ادباکایبؿ
رتکالماقتاکایبؿافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکیسکصخشےکےئلاجزئںیہنےہہکا ےناھبح ےسنیتدؿےسزایدہرتکالماقترکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1009

راوی  :ابو اٟامی ،٪طٌیب ،زہزیً ،وٖ ب٣ ٩اٟک ب ٩كٔی ١ب ٩حارث جو حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٬٨ا

اٟلٔ َِی ٔ ١ص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َوص َُو ابِ ُ ٩أَخٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِو ُٖ بِ ُ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ُّٔ ٩

ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٔ ٥َ ٠ل ُ َِّ ٣ضا أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة حُ ِّسثَ ِت أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َٗا َ ٢فٔی بَ ِی ٍٕ أَ ِو ًَ َلا ٕئ أَ ًِ َل ِت ُط
ًَائٔظَ ُة َواہللٔ َٟت َ َِ ٨تضٔي َ َّن ًَائٔظَ ُة أَ ِو ََل َ ِح ُح َز ََِّ ٠ًَ ٪ی َضا َٓ َ٘اَِ ٟت أَص َُو َٗا ََ ٢ص َذا َٗاُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥اَِ ٟت ص َُو ِهَّلِل ًَل َ َّی ِ َ ٧ذ ْر أَ ََِ ٪ل أُک َ ِّ ٥َ ٠ابِ َ٩
َاس َت ِظ َٔ ٍَ ابِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ َِِٔٔ ٟی َضا ح ٔي َن كَاَِ ٟت ا ِٟض ٔ ِح َزةُ َٓ َ٘اَِ ٟت ََل َواہللٔ ََل أ ُ َط ِّٔ ٍُ ٓ ٔیطٔ أَبَ ّسا َو ََل أَ َت َح َُّ ٨ث ِلٔ َی ِ َ ٧ذرٔی َٓ َ٤َّ ٠ا
اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَبَ ّسا ٓ ِ

ْخ ََ ٣ة َو ًَ ِب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩اَلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس َي ُِ َ
وث َوص َُ٤ا ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ُزص َِز َة َو َٗا َ٢
كَا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ک ًَل َی ابِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔک َ َّ ٥َ ٠ا ِِ ٔ٤ٟش َو َر بِ ََ ِ ٣َ ٩
یًٌٔی َٓأَٗ َِب َ ١بٔطٔ ا ِِ ٔ٤ٟش َو ُر َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َُ ٟض َ٤ا أَ ِن ُظ ُس ُ٤َ ٛا بٔاہللٔ َ٤َّ ٟا أَ ِز َخ ِ٠ت َُ٤انٔی ًَل َی ًَائٔظَ َة َٓإ َٔ َّ ٧ضا ََل یَ ٔح ََُّ ٟ ١ضا أَ َِ ٪ت ِٔ ٨ذ َر َٗ ٔل َ
ُِ ٣ظ َت٠َ ٔ٤ي ِ ٔن بٔأ َ ِرزٔیَتٔض ٔ َ٤ا َحًَّی ا ِس َتأِذََ٧ا ًَل َی ًَائٔظَ َة َٓ َ٘ َاَل َّ
َٗ ١اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی ٔک َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزک َاتُ ُط أَِ َ ٧س ُخ ُ

اب
ا ِز ُخُ٠وا َٗاُٟوا ک ُ ُّ٨َ ٠ا َٗاَِ ٟت َن ٌَ ٥ا ِز ُخُ٠وا ک ُ َُّ ٥ِ ُٜ٠و ََل َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َُّ ٌَ ٣َ ٪ض َ٤ا ابِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخُ٠وا َز َخ َ ١ابِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ ا ِٔ ٟح َح َ
َٓا ًِت َ ًََ َٙ ٨ائٔظَ َة َوكَٔ َٔ ٙیُ َ٨ا ٔط ُس َصا َویَ ِبکٔی َوكَٔ َٔ ٙا ِِ ٔ٤ٟش َو ُر َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤یُ َ٨ا ٔط َساَ ٔ ٧ضا ِ ٔ ََّل َ٣ا ک َ َِّ ٤َ ٠تطُ َو َٗبَِٔ ٠ت ٔ٨ِ ٣طُ َو َي ُ٘ َوَل ٔ٪َّ ٔ ِ ٪

أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َّ٤ا َٗ ِس ًَ٤ِ ٔ ٠تٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َٓإُٔ َّ ٧ط ََل َی ٔح ُِّ ٤ُ ٔ ٟ ١ش ٥ٕ ٔ ٠أَ َِ ٪ی ِض ُح َز أَ َخا ُظ ٓ َِو َ ٚث َ ََل ٔث ََ ٟیا ٕ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا
ِّ
ٔیس ََٓ ٥َِ ٠یزَاَلَ
َکة ٔ َواَّ ٟت ِ ٔ
َکص َُ٤ا ِ َ ٧ذ َر َصا َو َت ِبکٔی َو َت ُ٘و ُِ ٢نِّٔی َ َ ٧ذ ِر ُت َواِ ٨َّ ٟذ ُر َطس ْ
َحی ٔخ كَ ٔٔ َ٘ ِت تُ َذ ُ
أَ ِٛثَ ٍُوا ًَل َی ًَائٔظَ َة ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت ِذ ٔ َ
ک َٓت َِبکٔی َحًَّی َتبُ َّ١
َک ِ َ ٧ذ َرصَا َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ب ٔ َضا َحًَّی ک َ َِّ ٤َ ٠ت ابِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َوأَ ًِ َت َ٘ ِت فٔی ِ َ ٧ذرٔ َصا ذََ ٔ ٟ
ک أَ ِر َبٌٔي َن َر َٗ َب ّة َوکَاِ َ ٧ت َت ِذ ُ ُ
ُز ُ٣و ًُ َضا خ ََٔ ٤ار َصا

اوباامیلؿ ،بیعش،زرہی ،وعػنبامکل نب لیفطنباحرثوجرضحتاعہشئریضاہلل عتھازفہجینب یلصاہلل ہیلعفملس ےکربادر
زادہ ںیہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس ایبؿ ایک ایگ ہک یسک عیب ےک قلعتم ای ہیطع ےک قلعتم وج رضحت
اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن یسک وک دای اھت دبعاہلل نب زریب ےن اہک ہک مسق ےہ دخا یک اعہشئ ریض اہلل اہنع ای وت اس ےس ابز آاجںیئفرہن ںیم
اؿرپیتخسرکفںاگرضحتاعہشئریضاہللاہنعےنوپاھچایکفایعقاںوہںےنااسیاہکےہولوگںےناہکاہں!اںوہںےنرفامایاہللےک
فاےطسدہعرکیتوہںہکںیمانبزربیےسیھبکوگتفگہنرکفںیگبجاسدجاح وکتہبرعگ سگرایگوتانبزریبےنافسرشرکاح 
رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک دخبا ںیم ہن یسکیک افسرش وبقؽ رکفں یگ افر ہن ںیم اینپ مسق وتڑفں یگ ،رھپ انب زریب رپ ہی
ابتاشؼسگریوتوسمر نب زخمہمافردبعارلنمحنباوسد نبدبعوغیث(وجینبزرہہ ںیمےسےھت) وگتفگ یکافراؿدفونں ےساہک
ہکمتدفونںوکاہللاکفاہطسداتیوہںہکھجموکرضحتاعہشئریضاہللاہنع ےکاپسےلولچ،اسےئلہکاؿےکےئلاجزئہناھتہکھجم
ےس عطق قلعت ےک ےئل ذنر امںیتن۔ وسمر افر دبعارلنمح اینپ اینپ اچدر افڑھ رک انب زربی وک اسھت ےلچ اہیں کت ہک دفونں ےن
رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسداہلخیکااجزتام یگدفونںےن ہکامالسؾکیلعفرجمنہاہللفرباکہت!اہکمہبسادنردالخوہےئوت
انبزریبرپدےےکادنرسھگرکرضحتاعہشئریضاہللاہنعےسٹپلےئگافراؿوکاہللاکفاہطسدےنیےگلہکاؿےسابتےئجیکافر
اؿاکذعروبقؽےئجیکافراؿدفونںےناہکہکآپاجیتنںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرتکالماقتےسعنمرفامایےہیسکاملسمؿ
ےک ےئل اجزئ ںیہن ہک ا ےن اھبح  ےس نیت رات ےس زایدہ رتک الماقت رکے ،بج اؿ دفونں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع وک
اھجمسای افر ارصار ایک وت فہ یھب رف رک اھجمسےن ںیگل ہک ںیم ےن ذنر امین ےہ افر ذنر اک اعمہلم تہب تخس ےہ نکیل ہی دفونں رصم رےہ
اہیںکتہکاؿےسولبارکوھچڑا۔رضحتاعہشئریضاہللاہنعےناسذنرےکافکرےںیماچسیلالغؾآزادےئکاسےکدعببج
یھباینپذنروکایدرکںیتوترفںیتاہیںکتہکاؿوکدفہٹپآوسنںےسرتوہاجات۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،وعػنبامکلنبلیفطنباحرثوجرضحتاعہشئریضاہللعتھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رتکالماقتاکایبؿافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکیسکصخشےکےئلاجزئںیہنےہہکا ےناھبح ےسنیتدؿےسزایدہرتکالماقترکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1010

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اس ُسوا َو ََل َت َسابَزُوا َو ُٛوُ ٧وا ً َٔبا َز اہللٔ ِ ٔ ِخ َواّ٧ا َو ََل َی ٔح ُِّ ٤ُ ٔ ٟ ١ش ٥ٕ ٔ ٠أَ َِ ٪ی ِض ُح َز أَ َخا ُظ ٓ َِو َ ٚثَ ََل ٔ
ث ََ ٟیا ٕ٢
ََل َت َباُ َُـوا َو ََل َت َح َ
دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکضغب
ہن روھک افر یسک ےس دسح ہن رکف ،افر ہن یسک یک تبیغ رکف افر اہلل ےک دنبے اھبح  اھبح  وہاجؤ افر یسک املسمؿ ےک ےئل اجزئ ںیہن ہک
ا ےناھبح ےسنیتراتےسزایدہرتکقلعترکے۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رتکالماقتاکایبؿافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکیسکصخشےکےئلاجزئںیہنےہہکا ےناھبح ےسنیتدؿےسزایدہرتکالماقترکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1011

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اب ٩طہابً ،لاء ب ٩یزیس ٟیثی ابوایوب انؼاری رضی اہلل ً٨ہ

یس َّ
وب اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَ َّ٪
ک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اِ ٠ٟیثٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل یَ ٔح َُّ ٔ ٟ ١ز ُج ٕ ١أَ ِ ٪یَ ِض ُح َز أَ َخا ُظ ٓ َِو َ ٚث َ ََل ٔث ََ ٟیا ٕ ٢یَ َِ ٠ت٘ ٔ َیا ُٔ َٓ ٪ی ٌِز ٔ ُق َص َذا َوي ٌُِز ٔ ُق َص َذا

َو َخيِ ٍُص َُ٤ا َّأ ٟذی یَ ِب َسأ ُب ٔ َّ
اٟش ََلٔ ٦

دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،اطعءنبسیدییثیلاوباویبااصنریریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےن
رفامای ہک یسک صخش ےک ےئل اجزئ ںیہن ہک ا ےن اھبح  ےس نیت رات اس رطح رتک اقلعتت رکے ہک دفونں اکی دفرسے ےک
آےنماسےنمآںیئوتہیاسےسافرفہاسےسہنمریھپےلافردفونںںیمااھچفہےہوجالسؾںیمادتبارکے۔

رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،اطعءنبسیدییثیلاوباویبااصنریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انرفامینرکےنفاےلےسرتکالماقتاکاجزئوہانافربعکےنایبؿایکہکبجفہیبنص...
ابب  :ادباکایبؿ
انرفامینرکےنفاےلےسرتکالماقتاکاجزئوہانافربعکےنایبؿایکہکبجفہ یبنیلصاہللہیلعفملسےسےھچیپرہےئگافریبنیلصاہللہیلعفملسےناملسمونںوکمہےس
وگتفگرکےنےسعنمرفامایافراچپسراوتںاکذترکہایک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1012

راوی ٣ :ح٤سً ،بسہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗا َِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ٕ َت ٌِز ٔ ُٖ ذَا َک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َٔ َّ ٧ِٔ ٢ک ِٔذَا ُ٨ِ ٛتٔ َراؿ َٔی ّة ُِٗ٠تٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠نِّٔی ََل َ ِ ٔ
رع ُٖ ُ ََـ َب ٔک َور َٔؿا ٔک َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت َو َِ ٛی َ
ک
بَل َی َو َر ِّب َُ ٣ح َّٕ ٤س َؤِذَا ُ٨ِ ٛتٔ َساخ َٔل ّة ُِٗ٠تٔ ََل َو َر ِّب ِٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥اَِ ٟت ُُِٗ ٠ت أَ َج َِِ ٟ ١ش ُت أ ُ َصا ٔجزُ ِ ٔ ََّل ا ِس ََ ٤

دمحم ،دبعہ ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم اہمتری
وخیشافرانرایگضوکاچہپؿاتیلوہں،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےنوپاھچایروسؽاہللآپسکرطحاچہپؿےتیلںیہ،آپےنرفامای
متوخشوہیتوہوتیتہکوہالفربدمحمافربجانراض وہیتوہوتیتہکوہالفرباربامیہ(مسقےہربیک)رضحتاعہشئریضاہللاہنع
اکایبؿےہہکںیمےناہکیجاہں،ںیمرصػآپاکانؾوھچڑدیتیوہں۔
رافی  :دمحم،دبعہ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکا ےندفتسیکالماقتےکےئلرفزاہنایحبصفاشؾےکفتقاجایاجےئ...
ابب  :ادباکایبؿ
ایکا ےندفتسیکالماقتےکےئلرفزاہنایحبصفاشؾےکفتقاجایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1013

راوی  :ابزاہی ،٥ہظا٤ٌ٣ ،٦ز اور ٟیث ےن بواسلہ ً٘ی ،١اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبي ٍ

َ
َّ
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ص ٔظَ ْا٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٦ز ٕ َو َٗا َ ٢اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی َْٗ ١ا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َضا ٕب َٓأ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
أَ ًََّ ٪ائ ٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت  ٥َِ ٟأَ ًِ٘ ٔ ِ ١أَبَ َو َّی ِ ٔ ََّل َوص َُ٤ا َیسٔی َ٨ا ِّٔ ٪
یَ ٩وَ ٥َِ ٟی ُ٤زَّ ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا یَ ِو ََّْ ٔ ِ ٦ل َیأِت ٔي َ٨ا
اٟس َ
َّ
َّ
َح َّ
اٟوضٔي َ ٍة ٔ
وض فٔی بَ ِیتٔ أَبٔی بَ ُِکٕ فٔی ٔ ِ َ ٧
ُک ّة َو ًَ ٔظ َّی ّة َٓب َ ِي َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ح ُُ ٩جْ ُ٠
ٓ ٔیطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
ْطف َ ِی اَ ٨َّ ٟضارٔ ب ُ ِ َ
َٗا ََٗ ٢ائ ٔ َْ ١ص َذا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َسا ًَ ٕة  ٥َِ ٟیََ ٩ِ ُٜیأِت ٔي َ٨ا ٓ َٔیضا َٗا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ َ٣ا َجا َئ بٔطٔ فٔی صَ ٔذظ ٔ َّ
اٟشا ًَ ٔة
ْخو ٔد
ِ ٔ ََّل أَ ِْ ٣ز َٗا َِ ٢نِّٔی َٗ ِس أُذ ٔ َ ٪لٔی بٔا ُِ ُ ٟ
اربامیہ،اشہؾ،رمعمافرثیل ےنوباہطس لیقع،انباہشب ،رعفہ نبزریب ہیدحثیایبؿیکہکرضحتاعہشئریضاہلل اہنعزفہج یبن
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکںیمےنا ےنفادلنیوکددنیاروہےنےکوساھچکںیہناپایافروکح رفزااسیںیہنذگراتسجےکدفونں
انکرفں ینع حبص ف اشؾ ےک فتق یبن یلص اہلل ہیلع فملس ریمے فادلنی ےک اپس رشتفی ہن الےت وہں ،ںیم اکی دؿ اوبرکب ےک رھگ
ںیمکیھٹدفرہپےکفتق یھٹیوہح یھتہکیسکم ےنفاےلےناہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملساےسیفتقریمےاپسرشتفیال
رےہںیہہکاسفتقیھبک ںیہنآےئںیہ،رضحتاوبرکبےنرفامایہکاےسیفتق ںیمآپ یسکامہاکؾ یکفہج ےسرشتفیالرےہ
ںیہ،آپےنرفامایہکےھجمرجہتاکمکحلمایگےہ۔
رافی  :اربامیہ،اشہؾ،رمعمافرثیلےنوباہطسلیقع،انباہشب،رعفہنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الماقتافراسصخشاکایبؿ،وجیسکامجتعیکالماقتوکاجےئافرفاہںاھکاناھکےئا...
ابب  :ادباکایبؿ
الماقتافراسصخشاکایبؿ،وجیسکامجتعیکالماقتوکاجےئافرفاہںاھکاناھکےئافراملسؿیبنیلصاہللہیلعفملسےکزامہنںیماوبدرادءیکالماقتوکےئگوتاؿےکاہں
اھکاناھکای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1014

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سَلً ،٦بساٟوہاب ،خاٟس حذاء ،ا٧ص ب ٩سي ٍی ،٩حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ
ئ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ
اب ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََل ٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ

ْخ َد أَ ََ ٣ز
ًَ ِ٨طُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َار أَصِ َ ١بَ ِی ٕت ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ ٓ ََلٌ ََٔ ٨ِ ٔ ً ٥سص ُِ ٥كَ ٌَا ّ٣ا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َرا َز أَ َِ ٪ی ِ ُ
ب ٔ َ٤کَا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٟب َ ِیتٔ َُٓ٨ـٔحَ َُ ٟط ًَل َی بٔ َشا ٕن ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠یطٔ َو َز ًَا َُ ٟض ِ٥
دمحمنبالسؾ،دبعاولاہب ،اخدلیذاء ،اسننبریسنی ،رضحتاسن نب امکلریضاہللہنع ےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
اکی ااصنری ےک نؿ ںیم رشتفی ےل ےئگ وت اؿ ےک اپس اھکان اھکای بج ابرہ انلکن اچاہ وت مکح دای ہک رھگ ےک اکی وکہن وک اصػ ایک
اجےئ،انچہچناسرپرفشاھچبایایگوتآپےناسرپامنزڑپیھافراؿولوگںےکےئلداعرفامح ۔
رافی  :دمحمنبالسؾ،دبعاولاہب،اخدلیذاء،اسننبریسنی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فدفےسےنلمےکےئلزتنیرکےناکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
فدفےسےنلمےکےئلزتنیرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1015

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟؼ٤س ،واٟس ًبساٟؼ٤س ،یحٌی ب ٩ابی اسحاٚ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
اَٗ ٚا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُ٩
ًَ ِب ٔس اہللٔ َ٣ا ِاْل ٔ ِس َتب ِ َ ٍ ُُِ ٠ُٗ ٚت َ٣ا ََُ ُ٠ى ِّٔ ٩ِ ٣
اٟس َیبا ٔد َو َخ ُظ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ َي ُ٘و َُ ٢رأَی ًُ َ٤زُ ًَل َی َر ُج ٕ ١حُ َّّ ٠ة
ِٔ ٔ ِ ٩ِ ٣س َتب ِ َ ٍ َٕٓ ٚأتََی ب ٔ َضا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ
ض ِٔذَا َٗ ٔس ُ٣وا
اطتَ ٍ ٔصَ ٔذظ ٔ َٓا َِ ٟب ِش َضا َ ٔ ٟو ِٓ ٔس ا٨َّ ٟا ٔ
ک َ٣ا ََ ٣ضی ث ُ َّ ٪َّ ٔ ِ ٥أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث َِِٔ ٟیطٔ
ک َٓ َ٘ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا َیَِ ٠ب ُص ا ِٔ َ ٟ
َح َیز َََ ٩ِ ٣ل َخ ََل ََٟ ٚطُ ٓ َََ ٤ضی ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠ی َ
ک
ب ٔ ُح َّٕ ٠ة َٓأتََی ب ٔ َضا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ب ٌَ ِث َت ِلٔ َ َّی ب ٔ َض ٔذظ ٔ َو َٗ ِس َُِٗ ٠ت فٔی ِٔ ٣ثَ ٔ ٠ضا َ٣ا َُِٗ ٠ت َٗا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا َب ٌَ ِث ُت َِِٔ ٟی َ
ا ٪ابِ َُ ٤ًُ ٩ز َی ُِک ُظ ا ِ ٥َ٠ٌٟفٔی َّ
اٟث ِو ٔب َ ٔ ٟض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
یب ب ٔ َضا َّ ٣اَل َٓک َ َ
ٟٔت ُٔؼ َ
َ َ َ َ
دبعاہللنبدمحم،دبعادمصل،فادلدبعادمصل،ییحینبایبااحسؼےتہکںیہہکھجمےساسملنبدبعاہللےناہکہکاربتسؼایکےہ؟ںیمےن
اہک وماٹ افر رھکدرا ریمشی ڑپکا ےہ ،اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن دبعاہلل وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اکی
آد ی ےک اربتسؼ اک ہلحداھکی فہاس وک یبن یلص اہللہیلع فملس یک دختم ںیم ےلرک احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! آپاس وک
رخدیںیلافربجفدفاحرضوہںاسفتقآپاسوکںینہپ،آپےنرفامایرمشیفیہاتنہپےہسج(آرختںیم)وکح ہصحہنوہ،
اسفاہعق وکاکیودتذگریئگ،رھپ یبن یلصاہللہیلعفملس ےنرضحترمعےک اپساکی ہلحاجیھب وترضحترمع ےناس ہلحوکےل رک
یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ہک آپ ےن ہی ریمی رطػ اجیھب احالہکن آپ اس ےسیج ڑپکے ےک
قلعتم ہی ھچک رفامےکچ ںیہ ،آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن مت وک ہی اس ےئل اجیھب ےہ ہک اس ےک ذرہعی ےس امؽ احلص رکف افر انب رمعایس
دحثییکانبءرپشقنفاگنروکاندنسپرکےتےھت۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دبعادمصل،فادلدبعادمصل،ییحینبایبااحسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھبح اچرہرکےنافرمسقاھکےناکایبؿافراوبہفیحجاکایبؿےہہکآپیلصاہللیلع...

ابب  :ادباکایبؿ
اھبح  اچرہرکےنافر مسقاھکےناک ایبؿافر اوبہفیحجاک ایبؿ ےہہک آپیلص اہللہیلع فملسےن املسؿافراوب درداء ےکدرایمؿ اھبح  اچرہرکادایاھتافردبعارلنمح نب وعػ
ےنایبؿایکہکمہولگبجودہنیآےئوتیبنیلصاہللہیلعفملسےنریمےافردعسنبرعیبےکدرایمؿاھبح اچرہاقمئرکدای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1016

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗس َِٔ ٠َ ًَ ٦ي َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٓ ٩ٔ ٤آخَی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بَ ِي َُ ٨ط َوبَي ِ َن َس ٌِ ٔس بِ ٔ ٩اَّ ٟزب ٔی ٍٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِوَ ٥ِ ٔ ٟوَِ ٟو بٔظَ اة ٕ
دسمد،ییحی،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنعےتہکںیہہکبجامہرےاپسدبعارلنمحآےئوتآپیلصاہللہیلعفملسےناؿےکافر
دعسنبرعیبےکدرایمؿاھبح اچرہاقمئرکدایافریبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکفہمیلرک،ارگہچاکیرکبییہویکںہنوہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اھبح  اچرہرکےنافر مسقاھکےن اک ایبؿافر اوبہفیحجاک ایبؿ ےہہک آپیلص اہللہیلع فملسےن املسؿافراوب درداء ےکدرایمؿ اھبح  اچرہرکادایاھتافردبعارلنمح نب وعػ
ےنایبؿایکہکمہولگبجودہنیآےئوتیبنیلصاہللہیلعفملسےنریمےافردعسنبرعیبےکدرایمؿاھبح اچرہاقمئرکدای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1017

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػباح ،اس٤اًی ١ب ٩زَکیاً ،اػ٥

ک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
َکیَّا َئ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
 ١بِ َُ ٩ز َ ٔ
اػ َْٗ ٥ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔلَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَبَ ََ َِ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ػبَّا ٕح َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َّ
َّ
َقیِ ٕع َواَلِ َ ِن َؼارٔ فٔی
ِٕ فٔی ِاْل ٔ ِس ََلَ٘ َٓ ٔ ٦ا َِ َٗ ٢س َحاَ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل حَٔ ٠
َٕ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بَي ِ َن ُ َ

َزارٔی
دمحمنبابصح،اامسلیعنبزرکای،اعمصےتہکںیہہکںیمےناسننبامکلریضاہلل ہنعےسوپاھچہکایکآپوکولعمؾےہہکیبن یلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ےہ ہک االسؾ ںیم مسق ںیہن ےہ ،وت اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رقشی افر ااصنر ےک
درایمؿریمےرھگںیممسقالھکح یھت۔
رافی  :دمحمنبابصح،اامسلیعنبزرکای،اعمص
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکسماٹہافریسنہاکایبؿافرافہمطریضاہللاہنعےنایبؿایکہکآپیلصاہللہیلع...
ابب  :ادباکایبؿ
رکسماٹہافریسنہاکایبؿافرافہمطریضاہللاہنعےنایبؿایکہکآپیلص اہللہیلعفملسےنھجمےسےکپچےسرفامایوتںیمسنہڑپیافررضحتانبابعسریضاہللہنعےن
رفامایہکاہللاعت ییہاسنہاتافررالاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1018

راوی  :حبا ٪ب٣ ٩وسیً ،بساہلل ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪رَٔٓا ًَ َة
َح َّسثَ َ٨ا حٔبَّا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

ُقه َّٔی كَ َّ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َت ُط ٓ ََب َّت كَ ََل َٗ َضا َٓ َتزَ َّو َج َضا َب ٌِ َس ُظ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩اٟزَّبٔي ٍ ٔ َٓ َحائ َ ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت
ا َِ ُ ٟ
آِ ثَ ََل ٔث َت ِلٔ٠ی َ٘ا ٕ
ت َٓ َتزَ َّو َج َضا َب ٌِ َس ُظ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩اٟزَّبٔي ٍ ٔ َؤُِ َّ ٧ط َواہللٔ َ٣ا
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِٔ َّ ٧ضا کَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨س رَٔٓا ًَ َة ٓ ََل ََّ َ٘ ٠ضا ٔ َ

َ ١ص ٔذظ ٔا ُِ ٟض ِسبَةٔ ُ ٔ ٟض ِسبَ ٕة أَ َخ َذ ِت َضا ٔٔ ٩ِ ٣جَِ ٠باب ٔ َضا َٗا ََ ٢وأَبُو بَ ُِکٕ َجاْ ٔ ٟص ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َُ ٌَ ٣ط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ ََّل ِٔ ٣ث ُ

اب ا ُِ ٟح ِح َزة ُٔ ٔ ٟی ِؤذ ََُ َٟ ٪ط ٓ ََلٔ ََٔ ٙخاْ ٔ ٟس یُ َ٨ازٔی أَبَا بَ ُِکٕ یَا أَبَا بَ ُِکٕ أَ ََل َتزِ ُجزُ َص ٔذظ ٔ ًَ َّ٤ا
َو َس ََّ ٥َ ٠وابِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ َجاْ ٔ ٟص ب ٔ َب ٔ
َت ِح َضزُ بٔطٔ ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا یَزٔی ُس َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی اٟت َّ َب ُّش ٔ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َٔ ٠َّ ٌََ ٟ ٢ک

ی ٩أَ َِ ٪ت ِز ٔجعٔی ِلٔ َی رَٔٓا ًَ َة ََل َحًَّی َت ُذؤِی ًُ َش ِی ََ ٠ت ُط َویَ ُذ َ
وَ ًُ ٚش ِی ََ ٠ت ٔک
تُزٔی ٔس َ
ةحؿ نب ومیس ،دبعاہلل  ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رافہع رقیظ ےن اینپ ویبی وک
الطؼ ہتب دے دی اس ےک دعب دبعارلنمح نب زریب ےن اس ےس اکنح رکایل افر وعرت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض
وہح افررعضایکایروسؽاہللںیمرافہعےکاپسیھتاسےنےھجمنیتالطںیقددیںیرھپھجمےسدبعارلنمحنبزریبےناکنحرکایل
افر دخبا ای روسؽ اہلل اؿ ےکاپساس دنھپےیکرطح ےہ افر اینپ اچدرڑکپ رکداھکح ۔ رافی اکایبؿ ےہہک رضحت اوبرکب یبن یلص
اہللہیلعفملسےکاپسےھٹیبوہےئےھتافرانبدیعسنباعصرجحےےکدرفازےرپڑھکےےھتاتہکاؿوکداےلخیکااجزتےلم،
اخدل اوبرکب وک آفاز دےنی ےگل ہک اے اوبرکب اس وعرت وک ویکں ںیہن رف ات ہک ہب آفاز دنلب روسؽ اہلل ےک اسےنم وبؽ ریہ ےہ افر
روسؽ اہلل رصػ رکسما دےی افر رفامای ہک اشدی وت رافہع ےک اپس اجان اچیتہ ےہ نکیل وت ںیہن اجیتکس بج کت ہک وت اس ےس افر فہ ھجت
ےسفطلادنفزہنوہےکس۔
رافی  :ةحؿنبومیس،دبعاہلل،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رکسماٹہافریسنہاکایبؿافرافہمطریضاہللاہنعےنایبؿایکہکآپیلصاہللہیلعفملسےنھجمےسےکپچےسرفامایوتںیمسنہڑپیافررضحتانبابعسریضاہللہنعےن
رفامایہکاہللاعت ییہاسنہاتافررالاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1019

راوی  :اس٤اًی ،١ابزاہی ،٥ػاٟح بٛ ٩یشا ،٪اب ٩طہابً ،بساٟح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩زیسب ٩خلاب٣ ،ح٤س ب ٩سٌس

اب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ ٔ٩
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسث َ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی َُ ٩ِ ًَ ٥ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اس َتأِذ ََ٤َ ًُ ٪زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ا َِ ٟد َّل ٔ
اب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َِ ٢
ِ
َ
َّ
اب
َقیِ ٕع َي ِشأ ُِ ٨َ ٟط َو َي ِش َتِٜث ٔ ِ ٍُ َ ٧ط ًَاَ ٔ ٟی ّة أَ ِػ َواتُ ُضًَ َّ٩ل َی َػ ِوتٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِس َتأذ ََ٤َ ًُ ٪زُ َت َبا َز ِر َ ٪ا ِٔ ٟح َح َ
َو َسَ ٥َ ٠وً ٔ َِ ٨س ُظ ن ِٔش َو ْة َٔ ُ ٩ِ ٣

ک َیا َر ُسو َ٢
َٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س َخ ََ ١وأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِـ َح ُ
ک اہللُ ٔس ََّ ٨
ک َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِؿ َح َ
ئ َّ
اب َٓ َ٘ا َ ٢أََ ِ ٧ت أَ َح ُّ ٙأَ ِ٪
اہللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی َٓ َ٘ا ًََ ٢ح ٔ ِب ُت َٔ ٩ِ ٣ص ُؤَلَ ٔ
اَٟلت ٔی ُ٨ِ ٔ ً َّ٩ٛسٔی َ٤َّ ٟا َسَ ٩َ ٌِ ٔ٤ػ ِو َت َ
ک َت َبا َز ِر َ ٪ا ِٔ ٟح َح َ
یَ َضب ِ َن یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ََِ ٠ًَ ١یضَٔ٘ َٓ َّ٩ا َ ٢یَا ًَ ُس َّوا ٔ
ت أَ ِن ُٔ ٔشضٔ َّ٩أَ َت َضب ِ َ٨ىٔی َوَ ٥َِ ٟت َضب ِ َن َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اب
ک أَٓ َُّى َوأََُُِ ٠ى َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠یطٕ یَا ابِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َٓ َُ٘ َّ ٧ِٔ ٩َِ ٠
ک َّ
ک
َک ٓ ًَّحا َُي ِ َ ٍ َٓ ِّح َ
اٟظ ِی َلا َُ ٪سأٟکّا ٓ ًَّحا ِ ٔ ََّل َسَ ٠
َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َ٣ا ََ ٔ ٟ٘ی َ

اامسلیع،اربامیہ،اصحلنبشیکؿ،انباہشب،دبعادیمحلنبدبعارلنمحنبزدینباطخب،دمحمنبدعسا ےنفادلےسرفاتیرکےت
ںیہ ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس داہلخ یک ااجزت اچیہ ،اس فتق رقشی یک وعرںیت  یھٹی
وہح  ںیھت ،وج ھچک درای ت رک ریہ ںیھت ،ا فر تہب زایدہ وساؽ رک ریہ ںیھت اؿ وعروتں یک آفاز آپ یک آفاز رپ اغ بل یھت ،بج
رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ااجزت اچیہ وت ہی وعرںیت دلجی ےس رپدہ ںیم یلچ ںیئگ ،آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوکن
ااجزت دی بج ہی ادنر ےچنہپ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ رےہ ےھت اںوہں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ریمے امں ابپ آپ رپ دفا وہں اہلل آپ وک اسنہات وہا رےھک (ایک ابت ےہ) آپ ےن رفامای ےھجم اؿ وعروتں رپ بجعت ےہ ہک وجیہن
اںوہں ےن اہمتری آفاز ینس وت دلجی ےس رپدہ ںیم یلچ ںیئگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس آپ اس ےک زایدہ قحتسم ںیہ ہک ہی آپ ےس ڈرںی ،رھپ اؿ وعروتں یک رطػ وتمہج وہ رک اہک ہک اے اینپ اجؿ یک دنمش
وعروتں! ایک مت ھجم ےسڈریت وہ افر روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےس ںیہنڈریت وہ؟ اؿ وعروتں ےن وجاب دای ہک مت روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسزایدہتخسافر بضفاےلوہ۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےانباطخبادرھونس!مسقےہ
اسذاتیکسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہہکاطیشؿمتےسیھبکراہےتلچوہےئںیہناتلم،سجراہرپمتےلچوہفہدفرسیرطػ
لچداتیےہ۔
رافی  :اامسلیع،اربامیہ،اصحلنبشیکؿ،انباہشب،دبعادیمحلنبدبعارلنمحنبزدینباطخب،دمحمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رکسماٹہافریسنہاکایبؿافرافہمط ریضاہللاہنعےنایبؿایکہکآپیلصاہللہیلعفملسےنھجمےسےکپچےسرفامایوتںیمسنہڑپیافررضحتانبابعسریضاہللہنعےن

رفامایہکاہللاعت ییہاسنہاتافررالاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1020

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا٤ً ،٪زو ،ابواٌٟباض ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ض ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟبَّا ٔ

َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َّ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َ٧ب ِ َ ٍ ُح أَ ِو
اض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
اٟلائ ٕٔٔ َٗا ََّ٧ِٔ ٢ا َٗآَٔ ُ٠
وَّ ُ ٪سا ِ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َٓ َ٘ا َْ َ ٧ ٢
ٔیسا َو َٛث ُ َ ٍ ٓ ٔیض ٔ ِ٥
َن ِٔ َت َح َضا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اُِ ُسوا ًَل َی ا َِ ٔ ٟ٘تا َٔٗ ٢ا ََ َِ َٓ ٢س ِوا َٓ َ٘ا َتُ٠وص َُِ ٔ ٗ ٥ت ّاَل َطس ّ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ِٟحٔ َزا َح ُ
وَّ ُ ٪سا ِ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َٗا َََ ٓ ٢شَٜتُوا ٓ ََـ ٔح َ
ات َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ٧ِٔ ٥َ ٠ا َٗآَٔ ُ٠

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ُِ ٟح َِ ٤ی ٔس ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بٔا َِ ٟدبَ ٍ ٔک ُ ِّ٠طٔ

ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،رمعف،اوباابعلس،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
اطفئںیماہجدرکرےہےھتوتآپےنرفامایہکلکاؿاشءاہللمہفا سوہاجںیئےگ ،روسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہب
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس یسک ےن اہک ہک مہ ریغبحتف ےئک وہےئ ںیہن ںیلٹ ےگ ،وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
ااھچرھپلکگنجرکفانچہچندفرسےدؿاؿولوگںےنتخسگنجیکافرتہبےسآد یزیمخوہےئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای لک مہ اؿ اشء اہلل فا س وہاجںیئ ےگ اب ولگ اخومش وہ رےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ دےیئ،
دیمحیاکایبؿےہہکمہےسایفسؿےنہیوپریدحثیایبؿیک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،رمعف،اوباابعلس،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رکسماٹہافریسنہاکایبؿافرافہمطریضاہللاہنعےنایبؿایکہکآپیلصاہللہیلعفملسےنھجمےسےکپچےسرفامایوتںیمسنہڑپیافررضحتانب ابعسریضاہللہنعےن
رفامایہکاہللاعت ییہاسنہاتافررالاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1021

راوی ٣ :وسی ،ابز ہی ،٥اب ٩طہاب ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢أَتَی َر ُج ْ١
وسی َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔبِ َزاصٔی ُ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اَٗ ٪ا َ ٢أَ ًِت َِٔ ٙر َٗ َب ّة َٗا ََِ ٟ ٢ی َص لٔی َٗا ََُ ٓ ٢ؼ َِ ٥ط ِض َزیِ ٔ٩
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ص َُ ِٜ٠ت َو َٗ ٌِ ُت ًَل َی أَصِلٔی فٔی َر ََ ٣ـ َ
١
ُ٣ت َ َتابٔ ٌَي ِ ٔن َٗا ََ ٢لَ أَ ِس َت ٔلی ٍُ َٗا ََٓ ٢أَكٌِ ِٔٔ ٥س ِّتي َن ِٔ ٣شٜٔي ّ٨ا َٗا ََ ٢لَ أَ ٔج ُس َٓأت ُ َٔی بٔ ٌَ َز ٕٔ ٓ ٚیطٔ َت ِْ ٤ز َٗا َِٔ ٢بِ َزاصٔی ُ ٥ا َِ ٌَ ٟز ُ ٚا َِ ِٜٔ٤ٟت ُ
َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ ََّ ٩
ک أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ُِق ٔ٨َّ ٣ا ٓ ََـ ٔح َ
ُِق ٔ٣ىِّی َواہللٔ َ٣ا بَي ِ َن ََلبَت َِی َضا أَصِ ُ
اٟشائ ٔ ُ
 ١بَ ِی ٕت أَٓ َ ُ
َ ١ت َؼ َّس ِ ٚب ٔ َضا َٗا ًََ ٢ل َی أَٓ َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی بَ َس ِت َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ َٗا ََٓ ٢أَْمُتْن ِٔذّا
ومیس ،ارب میہ ،انب اہشب ،دیمح نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی آد ی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمںیماحرضوہاافراہکہکںیموتالہکوہایگراضمؿںیماینپویبیےستبحصرک ی،آپےنرفامایاکیالغؾآزادرک،اسےن
اہک ریمے اپس الغؾ ںیہن ،رفامای رھپ دف ےنیہم وتمارت رفزے رھک اس ےن اہک ایکس الصتیح ںیہن راتھک رفامای اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھک،
اسےناہکریمےاپسہییھبںیہناکیرعؼالایایگسجںیموجھکرںیںیھت(اربامیہےناہکہکرعؼاکیامیپہنےہ)آپےنوپاھچ
فہ اسلئ اہکں ےہ؟ اس وک ےل اج افر دصہق رک دے اس ےن وپاھچ ایک ا ےن ےس زایدہ اتحمج وک دفں! دخا یک مسق ودہنی ےک اؿ
راتسگیونںےکدرایمؿوکح رھگااسیںیہنوجھجمےسزایدہاتحمجوہوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسسنہڑپےاہیںکتہکآپیککجلناں
لھکںیئگ(افررفامایہک)رھپمتیہیہس۔
رافی  :ومیس،اربمیہ،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رکسماٹہافریسنہاکایبؿافرافہمطریضاہللاہنعےنایبؿایکہکآپیلصاہللہیلعفملسےنھجمےسےکپچےسرفامایوتںیمسنہڑپیافررضحتانبابعسریضاہللہنعےن
رفامایہکاہللاعت ییہاسنہاتافررالاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1022

راوی ً :بساٌٟزیزبً ٩بساہلل اویسی٣ ،اٟک ،اسح ٙبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ اَلِ ُ َویِ ٔس ُّی َح َّسث َ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
َ
َّ
َّ
َ
ُ َ
رعاب ٔ ٌّی َٓ َح َب َذ بٔز ٔ َزائٔطٔ
ُ ٨ِ ٛت أ ِ٣شٔی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و ًََِ ٠یطٔ ب ُ ِز ْز ِ َ ٧ح َزان ٔ ٌّی َُٔ٠ی ُى ا َِ ٟحا ٔط َی ٔة َٓأ ِز َر َُ ٛط أ ِ َ
ئ ٔٔ ٩ِ ٣ط َّسة ٔ
ٔیس ّة َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َٓ َ٨وَ ِز ُت ِلٔ َی َػ ِٔ َح ٔة ًَات ٔٔ ٙأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس أَثَّ َز ِت ب ٔ َضا َحا ٔط َی ُة اِّ ٟز َزا ٔ
َج ِب َذ ّة َطس َ
ئ
ک ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز َٟطُ بٔ ٌَ َلا ٕ
َج ِب َذتٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س ُِ ٣ز لٔی ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ ٢اہللٔ َّأ ٟذی ً ٔ َِ ٨س َک َٓا َِ ٟتٔ ََت َِِٔ ٟیطٔ ٓ ََـ ٔح َ
دبعازعلسینبدبعاہللافیسی،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلطاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اسھت الچاجراہ اھت اس احؽ ںیم ہک آپ اکی رجناین اچدر افڑےھ وہےئ ےھت سج ےک احےیش ب ےن ر ے وہےئ ےھت
اکیارعایبآپےسالمافرآپیکاچدرڑکپرکزفرےسیچنیھک۔اسناکایبؿےہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاکدنےھرپ
داھکیہکزرف ےسیچنیھک۔اسن اک ایبؿےہہکںیمےنیبنیلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاکدنےھرپداھکیہکزفرےسےنچنیھک ےکببسےس
اشنؿڑپےئگےھت،رھپاسےناہکہکاےدمحم(یلصاہللہیلعفآہلفملس)اہللاکامؽوجریتےاپسےہاسںیمےسھچکھجموکدالؤ،ںیم
ےنآپیکرطػڑمرکداھکیوتآپسنہرےہےھت،رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناوکسدےیئاجےناکمکحدای۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہللافیسی،امکل،اقحسنبدبعاہللنبایبہحلطاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رکسماٹہافریسنہاکایبؿافرافہمطریضاہللاہنعےنایبؿایکہکآپیلصاہللہیلعفملسےنھجمےسےکپچےسرفامایوتںیمسنہڑپیافررضحتانبابعسریضاہللہنعےن
رفامایہکاہللاعت ییہاسنہاتافررالاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1023

راوی  :اب٤٧ ٩ي ٍ ،اب ٩ازریص ،اس٤اًیٗ ،١یص ،جزیز

ٔیص ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا َ٣َ ٢ا َح َح َبىٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُِ ٔ ِ ٩زر َ
ُُ ٨ِ ٣ذ أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َو ََل َرآنٔی ِ ٔ ََّل َت َب َّش َ ٥فٔی َو ِجهٔی َو َِ َ٘ ٟس َط َِ ٜو ُت َِِٔ ٟیطٔ أَنِّی ََل أَثِبُ ُت ًَل َی ا َِ ٟد ِی ََٔ ٓ ١رض َب ب ٔ َی ٔسظ ٔف ٔی َػ ِسرٔی َو َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ٥
َ
ثَ ِّب ِت ُط َوا ِج ٌَ ِ٠طُ صَاز ٔ ّیا َِ ٣ضسٔیًّا

انبریمن،انبادرسی،اامسلیع،سیق،رجریےتہکںیہہکبجےس ںیماملسمؿوہاےھجمیبنیلصاہللہیلعفملسےنا ےناپسآےنےس
ںیہن رفاک افر بج یھب ےھجم دےتھکی وت رکسما ےت ،ںیم ےن آپ ےس اکشتی یک ہک ںیم وھگڑے رپ ھٹیب ںیہن اتکس ،آپ ےناہھت ریمے
ےنیسرپامراافررفامایاےاہللاسوکاثتبدقؾرھکافراسوکدہاتیرکےنفاالافردہاتیایہتفانب۔
رافی  :انبریمن،انبادرسی،اامسلیع،سیق،رجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رکسماٹہافریسنہاکایبؿافرافہمطریضاہللاہنعےنایبؿایکہکآپیلصاہللہیلع فملسےنھجمےسےکپچےسرفامایوتںیمسنہڑپیافررضحتانبابعسریضاہللہنعےن
رفامایہکاہللاعت ییہاسنہاتافررالاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1024

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی  ،ہظا ٦اپ٨ے واٟس سے وہ زی٨ب ب٨ت ا ٦س٤٠ہ سے ،ا ٦س٤٠ہ ا ٦س٠ی٥

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ َِّ ٦س ََ ٤َ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أُُ َّ٦سَِ ٠ی ٕ٥

َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪اہللَ ََل َي ِش َتهٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َِّ ٙص ًَِ ١ل َی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ ُ ُِش ِْٔ ١ذَا ا ِح َتِ ٤ََ ٠ت َٗا ََ ٢ن ٌَ ِِٔ ٥ذَا َرأَ ِت ا ِ٤َ ٟا َئ ٓ ََـ ٔح َِ ٜت
أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٓ َ٘اَِ ٟت أَ َت ِح َت ٥ُ ٔ ٠ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ب ٔ ََ ٥ط َب ُط ا َِ ٟو َٔ ٟس
دمحمنبینثم،ییحی،اشہؾا ےنفادلےسفہزبنیتنباؾہملسےس،اؾہملساؾمیلسےسرفاتیرکیتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکںیمےن
رعض ایکایروسؽاہلل!اہلل اعت یقح ابتےس ںیہنرشامات ،ایکوعرترپلسغفابج ےہ ،بجہکاسوک االتحؾوہاجےئ،آپ ےن
محنل
رفامایاہں!رشبہکیطاپیندےھکی،اؾہملسںیسنہافررعضایکایکوعرتیھب موہیتےہ؟یبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہچبویکںامں

ےکاشمہبوہاتےہ؟
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،اشہؾا ےنفادلےسفہزبنیتنباؾہملسےس،اؾہملساؾمیلس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رکسماٹہافریسنہاکایبؿافرافہمطریضاہللاہنعےنایبؿایکہکآپیلصاہللہیلعفملسےنھجمےسےکپچےسرفامایوتںیمسنہڑپیافررضحتانبابعسریضاہللہنعےن
رفامایہکاہللاعت ییہاسنہاتافررالاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1025

راوی  :یحٌی ب ٩س٠امی ،٪اب ٩وہب٤ً ،زو ،ابوا٨ٟرض ،س٠امی ٪ب ٩يشار ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

رض َح َّسثَ ُط ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِْ ٤زو أَ َّ ٪أَبَا أ ِ ٨َّ ٟ
ا٪
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا َرأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ش َت ِحٌّ ٔ٤ا َٗ ُّم َؿاحٔکّا َحًَّی أَ َری ُٔ ٨ِ ٣ط ََ ٟض َواتٔطٔ ِٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
َیت ََب َّش ُ٥
ییحینبامیلسؿ،انبفبہ،رمعف،اوبارضنل،امیلسؿنباسیر،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفملسوک
یھبکاسرےداتنوھکؽرکاسرطحےتسنہںیہنداھکیہکآپاکقلحرظنآےنےگلہکلبآپرصػمسبترفامےتےھت۔
رافی  :ییحینبامیلسؿ،انبفبہ،رمعف،اوبارضنل،امیلسؿنباسیر،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رکسماٹہافریسنہاکایبؿافرافہمطریضاہللاہنعےنایبؿایکہکآپیلصاہللہیلعفملسےنھجمےسےکپچےسرفامایوتںیمسنہڑپیافررضحتانبابعسریضاہللہنعےن

رفامایہکاہللاعت ییہاسنہاتافررالاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1026

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩حبوب ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ ،ح ،خ٠یٔہ ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازہ ،حرضت
ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ٔیس
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣َ ٩حبُ ٕ
وب َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح و َٗا َ ٢لٔی َخٔ٠ی َٔ ُة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُج َّل َجا َئ ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َوص َُو َی ِد ُل ُب بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ

َاس َت ِش َقی َٓ َ٨ظَ أ َ َّ
ک َٓ َ٨وَ َز ِلٔ َی َّ
اب َب ٌِ ُـ ُط ِلٔ َی َب ٌِ ٕف
ئ َو َ٣ا َ َ ٧زی َٔ ٩ِ ٣س َح ٕ
اٟش َ٤ا ٔ
ِط َٓا ِس َت ِش َٔ ٙربَّ َ
اٟش َح ُ
اب ٓ ِ
َٓ َ٘ا ََ َٗ ٢ح َم ا ُِ َ ٤َ ٟ
 ١أَ ِو َُيِ ٍُ ُظ َوأ ٨َّ ٟي ُّی
ِطوا َحًَّی َساَِ ٟت ََ ٣ثاً ُٔب ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٓ ََ٤ا َزاَِ ٟت ِلٔ َی ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ا ِِ٘ ٤ُ ٟب ٔ َٔ ٠ة َ٣ا ُت ِ٘ ٍُ ٔ ٠ث ُ ََّ َٗ ٥ا ٦ذََ ٔ ٟ
ک اٟزَّ ُج ُ
ث ُ َُّ ٔ ٣ُ ٥
ک ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض ََّ ٥ح َوا َِ ٟي َ٨ا َو ََل ًَ َِ ٠ي َ٨ا ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِو
ک َی ِحب ٔ ِش َضا ًَ َّ٨ا ٓ ََـ ٔح َ
ُغ ِٗ َ٨ا َٓا ِز َُ َربَّ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب َٓ َ٘ا َٔ َ ٢

ثَ ََلثّا َٓ َح ٌَ ََّ ١
َکا ََ ٣ة َ٧ب ٔ ِّیطٔ
اٟش َح ُ
ِط َ٣ا َح َوا َِ ٟي َ٨ا َو ََل یُ ُِ ٔ ٤
اب یَ َت َؼ َّس َُ ًَ ِ ٩ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َیٔ٤ي ّ٨ا َو ٔط َّ ٤اَل یُ ُِ َ ٤
ِط َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِی ْئ یُزٔیض ٔ ِ ٥اہللُ َ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ ٔ َجابَ َة َز ًِ َوتٔطٔ

دمحمنبوبحمب،اوبوعاہن،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع،ح،ہفیلخ،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنعےتہکںیہ
ہک اکی صخش یبن یلص اہللہیلع فملس یک دختم ںیم ہعمج ےک دؿ احرض وہا،اس فتق آپ ودہنی ںیم ہبطخ دے رےہ ےھت ،اس ےن
رعض ایک ابرش رک یئگ ےہ ،اس ےئل ا ےن رب ےس اپین یک داع ےئجیک ،آپ ےن آامسؿ یک رطػداھکی وتاس فتق ارب اک وکح  ڑکٹا رظن
ںیہن آراہ اھت ،آپ ےن ابرش یک داع یک ،ابدؽ ےک ڑکٹے ومندار وہےئ افر اکی دفرسے ےس لم ےئگ ،رھپ ابرش دفرسے ہعمج کت
ایسرطحوہیتریہہکیتمھتیہہنیھت،رھپفیہآد یایاس ےکالعفہ وکح دفرساآد ی ڑھکاوہا،آپہبطخاراشد رفامرےہےھت،اس
ےنرعضایکہکمہوتاب رغؼوہےئ،اسےئل ا ےنرب ےسداعرکںیہکابابرشرفکدے،آپ ےسنرھپرفامایایاہللامہرے
اردرگد رباس افر مہ رپ ہن رباس ،ہی دف ای نیت ابر آپ ےن اراشد رفامای ،دب ی ودہنی ےس داںیئ ای ابںیئ ےنکٹھپ یگل افر امہرے ارد رگد ابرش
وہیتریہنکیلودہنیںیمابرشںیہنوہح ،اہللاعت ییبنیلصاہللہیلعفملسیکرکاتمافراؿیکداعؤںیکوبقمتلداھکاتےہ۔
رافی  :دمحمنبوبحمب،اوبوعاہن،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع،ح،ہفیلخ،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع

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

اہللاعت یاکرفامؿہکاےاامیؿفاولاہللےسڈرفافراصدنیقےکاسھتوہاجؤافرھج...
ابب  :ادباکایبؿ
اہللاعت یاکرفامؿہکاےاامیؿفاولاہللےسڈرفافراصدنیقےکاسھتوہاجؤافروھجنیکنام تعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1027

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابووائً ،١بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِّ ٪َّ ٔ ِ ٢
ؤ ٪ػ ِّسي ّ٘ا َوِ ٔ َّ ٪ا ِل َٔ ٜذ َب
اٟؼ ِس ََ ٚی ِضسٔی ِلٔ َی ا ِٟب ٔ ِّ ٍ َوِ ٔ َّ ٪ا ِٟب ٔ َّ ٍ یَ ِضسٔی ِلٔ َی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوِ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َََ ٟ ١ی ِؼ ُس َُ ٚحًَّی َیَ ُٜ
یَ ِضسٔی ِلٔ َی ا ُِ ُٔ ٟحورٔ َوِ ٔ َّ ٪ا ُِ ُٔ ٟح َور یَ ِضسٔی ِلٔ َی ا٨َّ ٟارٔ َوِ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َََ ٟ ١یٔ ِٜذ ُب َحًَّی یَُ ِٜت َب ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ََّ ٛذابّا
نامثؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،وصنمر ،اوبفالئ ،دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہللہیلع فملس ےن رفامایہک اچسح یکینیک رطػ افریکین دہاتی
رکیت ےہافرآد ی چس وباتلراتہ ےہ،اہیںکتہک فہدصقی وہاجاتےہ افروھجندباکرییکرطػ افردباکری دفزخیک رطػ ےل
اجیتےہافرآد یوھجنوباتلراتہےہ،اہیںکتہکفہاہللاعت یےکزندکیاکذ نیںیماھکلاجاتےہ۔
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اوبفالئ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اہللاعت یاکرفامؿہکاےاامیؿفاولاہللےسڈرفافراصدنیقےکاسھتوہاجؤافروھجنیکنام تعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1028

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١جزیز ،ابورجاء ،س٤زة ب ٩ج٨سب رضی اہلل ً٨ہ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َر َجا ٕئ ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَیِ ُت َّ
ُ ٨ِ ًَ ١ط َحًَّی
اب َیٔ ِٜذ ُب بٔا ِل َِ ٜذبَ ٔة تُ ِح َُ ٤
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َر ُج َ٠ي ِ ٔن أَ َت َیانٔی َٗ َاَل َّأ ٟذی َرأَیِ َت ُط يُظَ ُّٔ ٙط ِس ُٗ ُط َٓ َٜذ ْ
َاُ َٓ ٚی ِؼ َ ٍُ ٨بٔطٔ ِلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
َت ِبِ َّ ُ٠اْلٓ َ
ومیس نب اامسلیع ،رجری ،اوبراجء ،رمسۃ نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن
وخاب داھکی ہک دف صخش ریمے اپس آےئ افر م ےن ےگل ہک فہ صخش سج وک مت ےن رعماج یک رات ںیم داھکی اھت ہک اس ےک ڑبجے
ریچے اج رےہ ےھت فہ تہب ڑبا وھجاٹ اھت افر اس رطح وھجن ابںیت اڑاات اھت ہک داین ےک امتؾ وگوشں ںیم فہ لیھپ اجیت ںیھت ایقتم
کتاسےکاسھتااسییہوہاترےہاگ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،رجری،اوبراجء،رمسۃنبدنجبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اہللاعت یاکرفامؿہکاےاامیؿفاولاہللےسڈرفافراصدنیقےکاسھتوہاجؤافروھجنیکنام تعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1029

راوی  :اب ٩سَل ،٦اس٤اًی ١ب ٩جٌَف ،ابوسہی٧ ،١آٍ ب٣ ٩اٟک ب ٩ابی ًا٣ز ،واٟس ًا٣ز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َف ًَ ِ ٩أَبٔی ُس َض ِی َٕ٧ ١آ ٔ ٍٔ بِ ٔ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩أَب ٔی ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََلَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

ا٪
َٕ َؤِذَا ا ُِتَُ ٩َ ٔ٤خ َ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢آ َی ُة ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ٔٔ ٙث َ ََل ْث ِٔذَا َح َّس َث ََ ٛذ َب َؤِذَا َو ًَ َس أَ ِخَ ٠

انبالسؾ،اامسلیعنبرفعج ،اوبلیہس،انعفنب امکلنب ایباعرم،فادلاعرم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہک یبنیلصاہلل
ہیلعفملسےنرفامایہکانمقفیکنیتالعںیتمںیہبجوگتفگرکےوتوھجنوبےلافربجفدعہرکےوتالخػرکےافربجاس

ےکاپساامتنریھکاجےئوتایختنرکے۔
رافی  :انبالسؾ،اامسلیعنبرفعج،اوبلیہس،انعفنبامکلنبایباعرم،فادلاعرم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےھچرطوقیںاکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
اےھچرطوقیںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1030

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی٥

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔلَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة أَ َح َّسثَ ٥ِ ُٜاَلِ َ ًِ َُ ٤ع َسُ ٌِ ٔ٤ت َط٘ٔی ّ٘ا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُح َذ ِي َٔ َة َي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢أَ ِط َب َط
ْخ ُد ٔ ٩ِ ٣بَ ِيتٔطٔ ِلٔ َی أَ ِ ٪یَزِ ٔج ٍَ َِِٔ ٟیطٔ َلَ
ا٨َّ ٟا ٔ
ض َزَلًّ َو َس ِّ ٤تا َو َص ِس ّیا ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠لبِ ُ ٩أ ُ ِِّ ًَ ٦ب ٕس ٔ ٩ِ ٣ح ٔي ٔن َی ِ ُ
ِ َ ٧سرٔی َ٣ا َي ِؼ َ ٍُ ٨فٔی أَصِٔ٠طٔ ِٔذَا َخ ََل

ااحسؼنباربامیہےنمہےسایبؿایکہکںیمےناوبااسہم ےساہکمتےساشمع ےندحثیایبؿیکہکںیمےنقیقشےسانس،اںوہں
ےن اہک ہک ںیم ےن یذ ہف وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک ولوگں ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک  رر فرطقی افر اعدات فتلصخ
ےس تہب اشمہب انب اؾ دبع ںیہ ،بج فہ رھگ ےس ابرہ تکلی ںیہ اہیں کت ہک فا س آاجےت ںیہ ،ولعمؾ ںیہن ہک رھگ ںیم بج فہ اہنتح 
ںیموہےتںیہوتایکرکےتںیہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اےھچرطوقیںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1031

راوی  :ابواٟوٟیس ،طٌبہ٣ ،دار ،ٚكار ،ٚحرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

اب اہللٔ َوأَ ِح َش َ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩دارٔ َٕ ٚسُ ٌِ ٔ٤ت كَارّٔٗا َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ ِ ٔ َّ ٪أَ ِح َش َ ٩ا َِ ٟحسٔیثٔ َ ٔ ٛت ُ
ی َص ِس ُی َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا َِ ٟض ِس ٔ
اوباولدیل،ہبعش،اخمرؼ،اطرؼ،رضحتدبعاہلل نبوعسمدریضاہللہنع ےتہکںیہہک رتہب وگتفگ اتباہللےہ افر رتہبنی ررفرطقی
دمحمیلصاہللہیلعفملساک ررفرطقیےہ۔
رافی  :اوباولدیل،ہبعش،اخمرؼ،اطرؼ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فیلکترپربصرکےناکایبؿافراہللاعت یاکرفامؿہکربصرکےنفاولںوکاؿاکارج...
ابب  :ادباکایبؿ
فیلکترپربصرکےناکایبؿافراہللاعت یاکرفامؿہکربصرکےنفاولںوکاؿاکارجریغباسحبےلماگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1032

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪اً٤ع ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،ابوًبساٟزح ،٩٤س٠یم ،حرضت ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
وسی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ی َص أَ َح ْس أَ ِو َِ ٟی َص َط ِی ْئ أَ ِػب َ َ ٍ ًَل َی أَذّی
اٟشِّ ٔ ٠
َیم ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
ُّ

وُ َٟ ٪ط َوَّ ٟسا َؤُِ َّ ٧ط َُ ٟی ٌَآ ٔیض ٔ َِ ٥ویَ ِز ُز ُٗ ُض ِ٥
َسُ ٌَ ٔ٤ط ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ُِٔ َّ ٧ض ََِ ٟ ٥ی ِس ًُ َ
دسمد،ییحی نبدیعس،ایفسؿ ،اشمع،دیعس نبریبج،اوبدبعارلنمح، ،یمل،رضحتاوبومیسریضاہللہنع ےتہک ںیہہکروسؽاہللیلص
ا ہلل ہیلع ف ملس ےن رفامای ہک وکح  صخش فیلکت دےنی فا ی ابت نس رک اہلل ےس زایدہ ربص رکےن فاالںیہن ےہ ہک ولگ اس ےک ےئل اٹیب
اتبےتںیہافرفہاںیہناعمػرکداتیےہ،افراںیہنرزؼداتیےہ۔
رافی  :دسمد،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اشمع،دیعسنبریبج،اوبدبعارلنمح،،یمل،رضحتاوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
فیلکترپربصرکےناکایبؿافراہللاعت یاکرفامؿہکربصرکےنفاولںوکاؿاکارجریغباسحبےلماگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1033

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤عً ،بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َط٘ٔی ّ٘ا َي ُ٘و َُٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٗ َش َ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ٔیس ب ٔ َضا َو ِج ُط اہللٔ ُُِٗ ٠ت أَ َّ٣ا أََ٧ا
اَ ٪ي ِ٘ ٔش َُ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ َواہللٔ َِٔ َّ ٧ضا َِ ٔ ٟ٘ش َْ ٤ة َ٣ا أُر َ
َو َس َِّ ٔ ٗ ٥َ ٠ش َّ ٤ة ََ ٛب ٌِ ٔف َ٣ا ک َ َ
ک ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََلَُٗؤ ٨َّ ٠ٟٔ َّ٩َٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِي ُت ُط َوص َُو فٔی أَ ِػ َحابٔطٔ ٓ ََش َار ِرتُ ُط َٓظَ َّ ٙذََ ٔ ٟ
ک ٓ ََؼب َ َ ٍ
وسی بٔأ َ ِٛث َ َ ٍ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ٔب َحًَّی َوز ٔ ِز ُت أَنِّی  ٥َِ ٟأَ ُ ٩ِ ٛأَ ِخب َ ِ ٍتُ ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َِ َٗ ٢س أُوذ ٔ َی َُ ٣
َو َت َِي َّ َ ٍ َو ِج ُض ُط َوَُـ َ

رمع نب صفح ،صفح ،اشمع ،دبعاہلل ےتہک ںیہہک یبن یلص اہللہیلعفملس ےن امؽ تمینغ  بس دوتسر میسقت رفامای اکی ااصنریصخش
ےن اہک ہک دخا یک مسقاس میسقت ےس دخایک راضدنمی وصقمد ںیہن ،ںیم ےن اہک ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلعفملس ےس رضفر اس ابت وک
وہکںاگ،انچہچنںیمآپیکدختمںیماحرضوہااسفتقآپا ےناحصہبےکاسھتےھٹیبوہےئےھت،ںیمےنےکپچےسآپےسہی
ایبؿایکوتآپیلصاہللہیلعفملسرپاشؼذگرا،آپےکرہچےاکرگنریغتموہاگ،آپ بضانکوہےئگ،اہیںکتہکںیمےناچاہ

ہکاکشآپےسایبؿہنرکات،رھپآپےنرفامایہکومٰیسہیلعامالسؾوکاسےسزایدہفیلکتدییئگ،نکیلاںوہںےنربصایک۔
رافی  :رمعنبصفح،صفح،اشمع،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجاتعبہکفہجےسولوگںیکرطػوتمہجوہ...
ابب  :ادباکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجاتعبہکفہجےسولوگںیکرطػوتمہجوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1034

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ،اً٤ع٣ ،شَّ٣ ،٥٠سو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

َّسو َٕٗ ٚاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َػ َ ٍَ ٨أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ْ ٔ ٠

َّ
ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠د َل َب َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا بَا ُ ٢أَٗ َِوإ ٦
َف َّخ َؽ ٓ ٔیطٔ َٓت َ َ٨زَّ َظ ًَ ُِ ٨ط َٗ ِو ََْ ٓ ٦ب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َو َسَ ٥َ ٠ط ِیئّا َ َ

ُوَّ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ِی ٔئ أَ ِػ َُ ٌُ ٨ط ٓ ََواہللٔ ِنِّٔی ََلَ ًُِ ٤َُ ٠ض ِ ٥بٔاہللٔ َوأَ َط ُّسص َُِٟ ٥طُ َخ ِظ َی ّة
َیت َ َ٨زَّص َ

رمعنبصفح،اشمع،ملسم،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعیتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنوکح اکؾاکایکاھتافرولوگںوک
اس ےکرکےنیک ااجزت یھب دی یھت ،نکیلولوگں ےن اس ےس رپزیہ ایک ،یبن یلص اہللہیلع فملس وک ہی ربخ  یچنہ وت آپ ہبطخ ےک ےئل
ڑھکےوہےئ،اہللیکدمحایبؿیکرھپرفامایولوگںوکایکوہایگہکاساکؾےسرپزیہرکےتںیہ،وجںیمرکاتوہں،دخایکمسقںیماہلل
وکاؿےسزایدہاجےننفاالوہںافراؿےسزایدڈرےنفاالوہں۔
رافی  :رمعنبصفح،اشمع،ملسم،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجاتعبہکفہجےسولوگںیکرطػوتمہجوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1035

راوی ً :بساً ،٪بساہلل  ،طٌبہٗ ،تازہً ،بساہلل ب ٩ابی ًتبہ (ا٧ص ٛے آزاز َکزہ َُل )٦حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ ص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی ًُت ِ َب َة َِ ٣ول َی إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َط َّس َح َی ّ
رع ِٓ َ٨ا ُظ فٔی
ائ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌَ ٟذ َرا ٔ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢ک َ َ
ُکصُ ُط َ َ
ئ فٔی خٔ ِسرٔ َصا َٓإٔذَا َرأی َط ِیئّا َی ِ َ

َو ِجضٔطٔ
دبعاؿ،دبعاہلل،ہبعش،اتقدہ،دبعاہللنبایب ہبت(اسنےکآزادرکدہالغؾ)رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعاکایبؿےہہکآپ
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکرپدہفا یونکاریڑلویکںےسیھبزایدہابایحےھت،بجوکح ابتاسیدےتھکیوجآپوکانوگاروہیتوتمہ
ولوگںوکآپےکرہچےےسولعمؾوہاجات۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،ہبعش،اتقدہ،دبعاہللنبایب ہبت(اسنےکآزادرکدہالغؾ)رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشا ےناھبح وکریغباتفلیےکاکرفےہکوتفہفاسییہےہےسیجاسےناہک...
ابب  :ادباکایبؿ
وجصخشا ےناھبح وکریغباتفلیےکاکرفےہکوتفہفاسییہےہےسیجاسےناہک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1036

راوی ٣ :ح٤س واح٤س ب ٩سٌیسً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩زً ،لی ب٣ ٩بارک ،یحٌی ب ٩ابی ٛثي ٍ ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َوأَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔي ٍ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
اَف َٓ َ٘ ِس بَا َئ بٔطٔ
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا َٗا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َٔ ١لَخٔیطٔ َیا ک َ ٔ ُ
ُٔک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩یزٔی َس َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
أَ َح ُسص َُ٤ا َو َٗا َٔ ِ ً ٢

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحمفادمح نب دیعس ،نامثؿ نب رمع ،یلع نب شابرک ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل
ہیلعفملسےنرفامایہکبجوکح  صخشا ےناھبح وکایاکرفد ہرکاکپرےوتاؿںیمےساکیاساکقحتسموہایگ،افررکعہمنبامعرےن
ییحیےساںوہںےندبعاہللنبسیدیےسلقنایکہکاںوہںےناوبہملسےساوبہملسےنرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسانس،اںوہں
ےنآپیلصاہللہیلعفملسےسانس۔
رافی  :دمحمفادمحنبدیعس،نامثؿنبرمع،یلعنبشابرک،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وجصخشا ےناھبح وکریغباتفلیےکاکرفےہکوتفہفاسییہےہےسیجاسےناہک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1037

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟکً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

ک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
َّ
اَف َٓ َ٘ ِس بَا َئ ب ٔ َضا أَ َح ُسص َُ٤ا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا َر ُج َٕٗ ١ا ََٔ ٢لَخٔیطٔ یَا ک َ ٔ ُ

اامسلیع ،امکل ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وج

آد یا ےناھبح وکایاکرفےہکوتاؿںیماکیاسقحتسموہاجاتےہ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وجصخشا ےناھبح وکریغباتفلیےکاکرفےہکوتفہفاسییہےہےسیجاسےناہک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1038

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١وہیب ،ایوبَٗ ،لبہ ،ثابت ب ٩ؿحاک

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩ثَابٔتٔ بِ َّٔ ٩
اٟـحَّا ٔک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َٕ بٕٔ ٠َّ ٔ٤ة َُيِ ٍ ٔ ِاْل ٔ ِس ََل ٔ ٦کَاذ ٔ ّبا َٓ ُض َو َ٤َ ٛا َٗا ََ ٢و ََ َٗ ٩ِ ٣ت ََ ١نٔ َِش ُط بٔظَ ِی ٕئ ًُ ِّذ َب بٔطٔ فٔی َ٧ارٔ َج َض ََّ ٥َ ٨و٩ُ ٌَِ ٟ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢حَ ٠
َف َٓ ُض َو َِ َ٘ ٛتٔ٠طٔ
ا ِِ ٤ُ ٟؤ ِٔ َ٘ َٛ ٩ٔ ٣تٔ٠طٔ َو ََ ٩ِ ٣رمَی ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا بٕٔ ِ ُٜ
ومیسنباامسلیع،فبیہ،اویب،القہب،اثتبنباحضکےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکسجےناالسؾےکوسایسک
دفرس ے ذمبہ یک وھجیٹ مسق اھکح  ،وت فہفاسی یہ ےہ اسیج اس ےن اہک افر سج صخش ےن یسک زیچ ےس وخد یشک یک وت منہج یک آگ ںیم
اس وک ایس زیچ ےس ذعاب دای اجےئ اگ ،افر ومنم رپ تنعل رکان اس ےک لتق رکےن یک رطح ےہ افر سج ےن یسک ومنم وک رفک ےک
اسھتمہتماہکوتفہاسےکلتقیکرطحےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،فبیہ،اویب،القہب،اثتبنباحضک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿولوگںیکدلیلوجاہجتلایاتفلییکانبءرپیسک اکرفم ےنفاےلوکاکرفںیہنہک...

ابب  :ادباکایبؿ
اؿولوگںیکدلیلوجاہجتلایاتفلییکانبءرپیسکاکرفم ےنفاےلوکاکرفںیہنےتہک،رضحترمعریضاہللہنعےناحبطےکقلعتمرفامایہکفہانمقفےہوتیبنیلصاہللہیلع
فملسےنرفامایںیہمتےسیکولعمؾوہاہکاہللالہدبرےکقلعتمفافقاھت،انچہچناؿےکقلعتماہللےنرفامایہکںیمےنمتوکشخبدای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1039

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بازہ ،یزیس ،س٠ی٤ً ،٥زو ب ٩زی٨ار ،جابز بً ٩بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ًَ ٩با َز َة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َیزٔی ُس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َسْ ٔ ٠یَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ َح َّسثَ َ٨ا َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ ٌََّ ٣ُ ٪ا َذ بِ ََ ٩ج َب ٕ١
ُق َة َٗا ََ َٓ ٢ت َح َّو َز
َُقأَ بٔض ٔ ِ ٥ا َِ ٟب ََ
ا ٪ي َُؼل ِّی َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥یأتِ ٔی َٗ ِو َ٣طُ َٓ ُی َؼل ِّی بٔض ٔ ِ ٥اٟؼَّ ََل َة ٓ ََ
َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ک َ َ
ک اَّ ٟز ُج ََٓ ١أتََی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
ک ٌَُ ٣اذّا َٓ َ٘ا ََّ٧ِٔ ٢طُ ُ٨َ ٣آ ََْٔ ٓ ٙب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َر ُج ََْ ٓ ١ؼلَّی َػ ََل ّة َخٔٔی َٔ ّة ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َیا َر ُسو ٢اہللٔ َِّٔ٧ا َٗوَ ٦نٌَ ُ ٤
َّ
ُق َة َٓ َت َح َّو ِز ُت َٓزَ ًَ َ ٥أَنِّی
َ
ِْ َِ
َُقأَ ا َِ ٟب َ َ
 ١بٔأیِسٔی َ٨ا َو َن ِشق ٔی ب ٔ ََ ٨وا ٔؿ ٔح َ٨ا َوِ ٔ ٌََّ ٣ُ ٪اذّا َػلی ب ٔ َ٨ا ا َِ ٟبارٔ َح َة ٓ َ َ
ا ٪أََ ِ ٧ت ث َ ََلثّا ِاَقأ ِ َو َّ
ِّک اَلِ َ ًِل َی
اس ََ ٥رب َ
ُ٨َ ٣آ َْٔ٘ َٓ ٙا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ٌَُ ٣اذُ أَ َٓ َّت ْ
اٟظ ِٔ ٤ص َو ُؿ َحا َصا َو َسبِّحِ ِ
َ
َوِ َ ٧ح َوصَا
دمحم نب ابعدہ ،سیدی ،میلس ،رمعف نب دانیر ،اجرب نب دبعاہلل ےتہک ںیہہکاعمذ نب لبج ریض اہللہنع یبن یلص اہللہیلع فملس ےک اسھت امنز
ڑپےتھ ےھت ،رھپ اینپوقؾ ےک اپسآرک اؿ وک امنز ڑپاھےت ےھت ،اکی دہعف امنز ںیم وسرہ رقبہ ڑپیھ ،رافی اک ایبؿ ےہ ہک اکی صخش
ےن امنز ےس لکن رک  یکل امنز ڑپیھ ،اعمذ وک بج ہی ولعمؾ وہا وت اہک ہک ہی انمقف ےہ ،اس صخش وک ولعمؾ وہا وت یبن یلص اہلل ہیلع یک
دختمںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہلل!مہایسیوقؾںیمںیہ،ہکا ےناہھتےساکؾرکےتںیہافرا ےنافوٹنںےسریساب
رکےت ںیہ ،افر اعمذ ےن ذگہتش رات وج مہ ولوگں وک امنز ڑپاھح  وت اس ںیم وسرہ رقبہ یک رقاتئ یک ںیم ےن (اگل وہ رک) رصتخم امنز
ڑپھ  ی ،وت اںوہں ےن اہک ہک ںیم انمقف وہں،انچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن (اعمذ ےس) رفامای اے اعمذ! ایک وت ےنتف ںیم ڈاےنل فاال
َ ِٹ
ل َّس
َ
م
َ
ّ
ْ
َ
ُ
ْ
ٔ
ْ
ْ
ْ
ی َهافرایسمسقیکوسرںیتڑپاھرک۔
ض َه َفَس َ
ےہ،نیتابرآپےنہیاافلظرفامےئ(رھپرفامایہک)وت َفا ِ
نالیَل َف ْ َ
س َف َ
اْس َر ّ ِ ٹ َ
رافی  :دمحمنبابعدہ،سیدی،میلس،رمعفنبدانیر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اؿولوگںیکدلیلوجاہجتلایاتفلییکانبءرپیسکاکرفم ےنفاےلوکاکرفںیہنےتہک،رضحترمعریضاہللہنعےناحبطےکقلعتمرفامایہکفہانمقفےہوتیبنیلصاہللہیلع
فملسےنرفامایںیہمتےسیکولعمؾوہاہکاہللالہدبرےکقلعتمفافقاھت،انچہچناؿےکقلعتماہللےنرفامایہکںیمےنمتوکشخبدای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1040

راوی  :اسح ،ٙابواِ٤ٟي ٍہ ،اوزاعی ،زہزی ،ح٤یس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َٕ َٔ٘ َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا َ ٢فٔی َحٔٔ ٔ ٠طٔ ب ٔ َّ
اَٟل ٔ
ت َوا ٌُِ ٟزَّی ََِٓ ٠ی ُ٘ ََِ ١ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َو ََٗ ٩ِ ٣ا ََ ٔ ٟ ٢ؼاح ٔبطٔ َت ٌَا َ ٢أ ُ َٗا ٔ٣زِ َک
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠

َٓ َِ ٠ي َت َؼ َّس ِٚ

ااحسؼ  ،اوباریغملہ ،افزایع ،زرہی ،دیمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت ںیم
﵀َّد ہ دےافروج صخشا ےناسیھت ےسےہک ہکآؤوجا ںیلیھک،وت اس وک
ےسوجصخشالتفزعی یک مسقاھکےئوت فہوفرا َل ِإلَ َش ِإ َّلا ُ
اچےئہہکدصہقرکے۔
رافی  :اقحس،اوباریغملہ،افزایع،زرہی،دیمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اؿولوگںیکدلیلوجاہجتلایاتفلییکانبءرپیسکاکرفم ےنفاےلوکاکرفںیہنےتہک،رضحترمعریضاہللہنعےناحبطےکقلعتمرفامایہکفہانمقفےہوتیبنیلصاہللہیلع
فملسےنرفامایںیہمتےسیکولعمؾوہاہکاہللالہدبرےکقلعتمفافقاھت،انچہچناؿےکقلعتماہللےنرفامایہکںیمےنمتوکشخبدای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1041

راوی ٗ :تيبہٟ ،یث٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ ےن ً٤ز ب ٩خلاب

ٕ بٔأَبٔیطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أََّ٧طُ أَ ِز َر َک ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب فٔی َر ِٛبٕ َوص َُو یَ ِحُ ٔ ٠

ٕ بٔاہللٔ َوِ ٔ ََّل
َٓ َ٨ا َزاص َُِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََل ِ ٔ َّ ٪اہللَ یَ َِ ٨ضا ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائٔ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ِ ُٜک َ َ
اَ ٪حأّٟٔا ََِٓ ٠ی ِحِ ٔ ٠
ََِٓ ٠ی ِؼ ُِ ٤ت

ہبیتق ،ثیل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےن رمع نب اطخب وک وسارویں ںیم اپای افر فہ ا ےن ابپ یک مسق اھک رےہ ےھت ،وت آپ
یلص اہلل ہیلعفملس ےن اکپر رک رفامایہک نسول! اہلل اعت  ی ںیہمت ابپ یک مسق اھکےن ےس عنم رفامات ےہ ،سج صخش وک مسق اھکین وہ وت اہلل
یکمسقاھکےئفرہنپچرےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعےنرمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یےکایاکؾںیم بضافریتخساجزئےہافراہللاعت یےنرفامایہکافکراف...
ابب  :ادباکایبؿ
اہللاعت یےکایاکؾںیم بضافریتخساجزئےہافراہللاعت یےنرفامایہکافکرافرانمنیقفےساہجدرکفافراؿرپیتخسرکف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1042

راوی  :يَّسہ ب ٩ػٔوا ،٪ابزاہی ،٥زہزیٗ ،اس ،٥حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٩ِ ًَ ٥اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َز َخ ًََ ١ل َ َّی أ ٨َّ ٟي ُّی
َّسةُ بِ َُ ٩ػٔ َِو َ
َح َّسثَ َ٨ا َي َ َ
َّ
َّ
َق ْأ ٓ ٦یطٔ ُػ َو ْر َٓ َت ََّ ٠و ََ ٪و ِج ُض ُط ث ُ ََّ ٥ت َ٨ا َو َِّ ٢
اٟشت ِ َ ٍ ٓ ََض َتُ َٜط َو َٗاَِ ٟت َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وفٔی ا ِٟب َ ِیتٔ ٔ َ

اٟؼ َو َر
ض ًَ َذا ّبا َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َّأ ٟذ َ
ی ٩ي َُؼو ُِّر َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠أَ َط ِّس ا٨َّ ٟا ٔ
وَ ٪ص ٔذظ ٔ ُّ

رسیہنب ناواؿ،اربامیہ،زرہی،اقمس،رضحتاعہشئریض اہللاہنعیتہکںیہہکریمےاپسآپ یلصاہللہیلعفملس رشتفی الےئ
اسفتقرھگرپاکیرپدہڑپا وہااھت،سج ںیموصتریںی ںیھت،آپ ےکرہچےاکرگندبؽایگ ،رھپاسرپدے وکایل افراسوکاھپڑ
دای،رضحتاعہشئریضاہللاہنعاکایبؿےہہکآپےنہییھبرفامایہکایقتمےکدؿبسےسزایدہذعاباؿولوگںوکوہاگوجہی
وصتریںیانبےتںیہ۔
رافی  :رسیہنبناواؿ،اربامیہ،زرہی،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اہللاعت یےکایاکؾںیم بضافریتخساجزئےہافراہللاعت یےنرفامایہکافکرافرانمنیقفےساہجدرکفافراؿرپیتخسرکف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1043

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،اس٤اًی ١ب ٩ابی خاٟسٗ ،یص ب ٩ابی حاز ،٦ابو٣شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َٗ ِی ُص بِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
َ
 ١ب ٔ َ٨ا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َرأَیِ ُت
ِ ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ ا َِ َِ ٟساة ٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ََٔ ُٓ ١ل ٕ٤َّ ٣ٔ ٪ا یُ ٔلی ُ
أَتَی َر ُج ْ ١أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ ٢نِّٔی ََلَ َتأ َّ ُ
ی٩
َف َ
اض ِ ٔ َّٔ ِّ ٨َ ٣ُ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ َٗ ٥َ ٠م أَ َط َّس ُ ََـ ّبا فٔی َِ ٣وً ٔوَ ٕة ٔ٨ِ ٣طُ یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
ض َٓ َِ ٠ي َت َح َّو ِز َٓإ ٔ َّٔ ٓ ٪یض ٔ ِ ٥ا ِ٤َ ٟز ٔ َیف َوا ِل َٜبٔي َ ٍ َوذَا ا َِ ٟحا َجةٔ
َٓأ َ ُّی٣َ ٥ِ ُٜا َػلَّی بٔا٨َّ ٟا ٔ

دسمد،ییحی،اامسلیعنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ،اوبوعسمدریضاہللہنعےتہکںیہہکاکیصخشآپیلصاہللہیلعفملسیکدختم
ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ںیم اشعء یک امنز ںیم الفں الفں صخش ےک  رلی امنز ڑپاھےن یک فہج ےس رشکی ںیہن وہات وہں،
اوبوعسمد ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس وک فظع ںیماس ےس زایدہ ےصغ ںیم ںیہن داھکی ،آپ ےن
رفامای ہک اے ولوگ! مہ ںیم ےس ضعب فہ ںیہ ،وج دفرسفں وک اگھبےت ںیہ (رفنت دالےت ںیہ) اس ےئل مت ںیم ےس وج صخش ولوگں وک
امنزڑپاھےئوترصتخمڑپےھ،اسےئلہکاؿںیمرمضیافروبڑےھافراحتجدنمولگیھبوہےتںیہ۔

رافی  :دسمد،ییحی،اامسلیعنبایباخدل،سیقنبایباحزؾ،اوبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اہللاعت یےکایاکؾںیم بضافریتخساجزئےہافراہللاعت یےنرفامایہکافکرافرانمنیقفےساہجدرکفافراؿرپیتخسرکف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1044

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١جویزیہ٧ ،آًٍ ،بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُج َویِزٔیَ ُة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢بَ ِي َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ا ٪ف ٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ح َٔیا ََ ٢و ِجضٔطٔ ٓ َََل
ي َُؼل ِّی َرأَی فٔی ٗ ٔ ِب َٔ ٠ة ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ٔس َ ُ ٧دا َّ ٣ة َٓ َح ََّ ٜضا ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٓ َت َِی ََّى ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أَ َح َس ُِٔ ٥ِ ٛذَا ک َ َ

یَت َ ََّ ٨د َ َّ٩٤ح َٔیا ََ ٢و ِجضٔطٔ فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ

ومیس نب اامسلیع ،وجریہی ،انعف ،دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی ابر یبن یلص اہلل ہیلع فملس امنز ڑپھ رےہ ےھت ،وت آپ ےن
اسےنمدجسہرکےنیکہگجاگنھکر(مغلب)داھکیوتاسوکا ےناہھتےساصػرکدایافرےصغوہرکرفامایہکمتںیمےسبجوکح صخشامنز
ںیم وہات ےہ وت اہلل اعت ی اس ےک رہچے ےک اسےنم وہات ےہ ،اس ےئل اےس اچےئہ ہک امنز ںیم ا ےن رہچہ ےک اسےنم انک فریغہ یک
ر رتبہنےکنیھپ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،وجریہی،انعف،دبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اہللاعت یےکایاکؾںیم بضافریتخساجزئےہافراہللاعت یےنرفامایہکافکرافرانمنیقفےساہجدرکفافراؿرپیتخسرکف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1045

راوی ٣ :ح٤س ،اس٤اًی ١ب ٩جٌَف ،ربیٌہ ب ٩ابی ًبساٟزح ،٩٤یزیس (٨٣بٌث ٛے آزاز َکزہ َُل )٦زیس ب ٩خاٟس جہىی

یس َِ ٣ول َی ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟب ٌٔثٔ ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس
یٌ ُة بِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َرب ٔ َ
َاػ َضا ث ُ َّ٥
ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَ َ٘ ٠ُّ ٟل ٔة َٓ َ٘ا َِّ َ ٢
رعٓ َِضا َس َّ ٨ة ث ُ َّٔ ِ ٥
ارع ِٖ ؤکَائ َ َضا َؤًٔ َ
ٔیک أَ ِو ِّ ٔ ٟ
٠ذئ ِ ٔب
ک أَ ِو َٔلَخ َ
است َ ِ ِٙٔ ٔ٨ب ٔ َضا َٓإ ٔ َِ ٪جا َئ َربُّ َضا َٓأ َ ِّزصَا َِِٔ ٟیطٔ َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََـ َّاُ ٟة ا َِٗ ٥ٔ ٨َ َِ ٟا َُ ٢خ ِذ َصا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی ََ ٟ
ِ
ٔب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی ا ِح ََّ ٤ز ِت َو ِج ََ ٨تا ُظ أَ ِو ا ِح َ٤زَّ َو ِج ُض ُط ث ُ َّ٥
َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََـ َّاُ ٟة ِاْلٔب ٔ َٔٗ ١ا ََِ َٓ ٢ـ َ
ک َوََ ٟضا ََ ٌَ ٣ضا ح َٔذا ُُ َصا َو ٔس َ٘ا ُُصَا َحًَّی یَ َِ٘ ٠اصَا َربُّ َضا َو َٗا َ ٢ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس
َٗا َ٣َ ٢ا ََ ٟ
دمحم ،اامسلیع نب رفعج ،ر ہعی نب ایب دبعارلنمح ،سیدی (منیٹغت ےک آزاد رکدہ الغؾ) زدی نب اخدل ینہج ےتہک ںیہ ہک اکی صخش ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسہطقل(رگیڑپیوہح زیچ)ےکقلعتموپاھچوتآپےنرفامایہکاسوکاکیاسؽکترہتشمرکف،رھپ
اسےکرسدنبنھوکاچہپؿرھک،رھپاسوکرخچرکڈاؽ،رھپارگاساکامکلآاجےئوتاسوکدےدف،اسےنرعضایکایروسؽاہلل!
مگدشہرکبیاکایکمکحےہ ،آپےنرفامایوتاسوکےلےل،اسےئلہک فہریتاےہایریتےاھبح اکایڑھبےاکےہ،اسےنرعض
ایک ای روسؽ اہلل! وھکےئ وہےئ افٹن اک ایک مکح ےہ؟ رافی اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل تہب ہصغ وہےئ ،اہیں کت ہک آپ ےک دفونں
ر شخرایرہچہرسخوہایگ،رھپرفامایہکےھجتاسےسایکرسفاکر!بجہکاساکاھکانافراپیناسےکاسھتےہ،اہیںکتہکاساکامکل
اسوکاپاتیلےہ،
رافی  :دمحم،اامسلیعنبرفعج،ر ہعینبایبدبعارلنمح،سیدی(منیٹغتےکآزادرکدہالغؾ)زدینباخدلینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اہللاعت یےکایاکؾںیم بضافریتخساجزئےہافراہللاعت یےنرفامایہکافکرافرانمنیقفےساہجدرکفافراؿرپیتخسرکف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1046

راوی  :اور ٣کی ےن ٛہا ٛہ ہ ٥سے ًبساہلل ب ٩سٌیس ےن بیاٛ ٪یا ٛہ ٣ح٤س ب ٩زیاز بواسلہ ٣ح٤س ب ٩جٌَفً ،بساہلل ب٩
سٌیس ،سا ٥ٟابوا٨ٟرض (ً٤ز بً ٩بیس اہلل ٛے آزاز َکزہ َُل )٦بَّس ب ٩سٌیس ،زیسب ٩ثابت

َو َٗا َ ٢ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس
َّس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ا ِح َت َح َز
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َسا ٥ْ ٔ ٟأَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
رض َِ ٣ول َی ًُ ََ ٤ز بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
َْخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ٓ َٔیضا َٓتَت َ َّب ٍَ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠حُ َحي ِ َ ٍ ّة َُ ٣دؼَّ َٔ ّة أَ ِو َح ٔؼي ّ ٍا ٓ َ َ

َ
ُ
ْخ ِد َِِٔ ٟیض ٔ ِ٥
اَ ٢و َجاُُا ي َُؼ َُّ ٠
َِِٔ ٟیطٔ رٔ َج ْ
رضوا َوأَبِ َلأ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ ًَ ٥َ ٠ض َِ ٥َِ ٠َٓ ٥ی ِ ُ
و ٪بٔ َؼ ََلتٔطٔ ث ََّ ٥جاُُا َِ ٟی َّ ٠ة َٓ َح َ ُ
َْخ َد َِِٔ ٟیض ٔ َِ ِِ ٣ُ ٥ـ ّبا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َزا َ ٢بَٔ ٥ِ ُٜػٔ٨ی ٌُ٥ِ ُٜ
َف َٓ ٌُوا أَ ِػ َوا َت ُض َِ ٥و َح َؼبُوا ا َِ ٟب َ
اب ٓ َ َ
ََ
ئ فٔی بَ ِيتٔطٔ ِ ٔ ََّل اٟؼَّ ََل َة ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ َة
َحًَّی هَ َُ ٨ِ ٨ت أَُ َّ ٧ط َس ُیَ ِٜت ُب ًََِ ٠یَِ ٠ٌََ ٓ ٥ِ ُٜی ٥ِ ُٜبٔاٟؼَّ ََلة ٔفٔی ب ُ ُیوتَٔٓ ٥ِ ُٜإ ٔ ََّ ٪خي ِ َ ٍ َػ ََلة ٔا ِِ ٤َ ٟز ٔ
افریکمےناہکہکمہےسدبعاہللنبدیعس ےنایبؿایکہکدمحمنبزایدوباہطسدمحمنبرفعج،دبعاہللنبدیعس،اسملاوبارضنل(رمعنبدیبع
اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ) رسب نب دیعس ،زدینب اثتب ےتہک ںیہ ہک روسؽاہلل یلص اہلل ہیلعفملس اکی رجحہ وجھکر یک اشخ ای وبرے ےس
انبایلاھت(،اکیابر)روسؽاہللیلص اہللہیلعفملسےلکن افراج رکاسںیمامنزڑپےنھےگل،وتولگیھبآپےکاسھت امنز ڑپےنھےگل،
رھپاکیرات(دفرسے)ولگوتآےئگ،نکیلآپیلصاہللہیلعفملسےنآےنںیمدریرکدی،افرآپابرہرشتفیںیہنالےئ ،وت
ولوگں ےن اینپ آفاز دنلب یک افر درفازے رپ رکنکایں ںیکنیھپ ،ےصغ یک احتل ںیم آپ ابرہ رشتفی الےئ افر اؿ ولوگں ےس روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہمترےربارباسرطحرکےترےنہیکفہجےسںیمےنایخؽایکہکںیہکمترپرفضہنرکدایاجےئ،
اسےئلمتا ےنا ےنرھگفںںیمامنزڑپاھرکف،اسےئلہکرفضےکوسادفرسیامنزںیفہرتہبںیہوجرھگںیمڑپیھاجںیئ۔
رافی  :افر یکم ےن اہک ہک مہ ےس دبعاہلل نب دیعس ےن ایبؿ ایک ہک دمحم نب زاید وباہطس دمحم نب رفعج ،دبعاہلل نب دیعس ،اسمل اوبارضنل
(رمعنبدیبعاہللےکآزادرکدہالغؾ)رسبنبدیعس،زدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےصغےسرپزیہرکےناکایبؿ،اسےئلہکاہللاعت یےنرفامایوجولگڑبےڑبےانگوہں...

ابب  :ادباکایبؿ
ےصغ ےس رپزیہ رکےن اک ایبؿ ،اس ےئل ہک اہلل اعت ی ےن رفامای وج ولگ ڑبےڑبے انگوہں افر ےب ایحح  یک ابوتں ےس رپزیہ رکےت ںیہ افر بج فہ ہصغوہےت ںیہ وت شخب
دےتیںیہ،وجولگوخاحش یافرتبیصمںیمرخچرکےتںیہافرہصغوکطبضرکےنفاےلںیہافرولوگںےسدرذگررکےنفاےلںیہافراہللیکین رکےنفاولںوکدنسپرکات
ےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1047

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ٪
ک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اْٟص ًَ ٔة ِٔ٤َّ٧ا َّ
َّ
ک َنٔ َِشطُ ً ٔ َِ ٨س ا َِ َِ ٟـ ٔب
اٟظسٔی ُس َّأ ٟذی َی ُِ ٔ ٠٤
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ی َص اٟظسٔی ُس ب ٔ ُّ َ َ
دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےنرفامایہکوقیفہںیہنہکوج(یتشکںیمیسکوک)اھچپڑےہکلبوقیفہےہوجہصغےکفتقا ےنآپوکاقوبںیمرےھک۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ےصغ ےس رپزیہ رکےن اک ایبؿ ،اس ےئل ہک اہلل اعت ی ےن رفامای وج ولگ ڑبےڑبے انگوہں افر ےب ایحح  یک ابوتں ےس رپزیہ رکےت ںیہ افر بج فہ ہصغوہےت ںیہ وت شخب
دےتیںیہ،وجولگوخاحش یافرتبیصم ںیمرخچرکےتںیہافرہصغوکطبضرکےنفاےلںیہافرولوگںےسدرذگررکےنفاےلںیہافراہللیکینرکےنفاولںوکدنسپرکات
ےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1048

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہ ،جزیز ،اً٤عً ،سی ب ٩ثابت ،س٠امی ٪بِ ٩صز

ِصز ٕ َٗا َ ٢ا ِس َت َّب َر ُج ََل ٔ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ُ ٩

وض َوأَ َح ُسص َُ٤ا َي ُش ُّب َػاح َٔب ُط َُ ِِ ٣ـ ّبا َٗ ِس ا ِح ََّ ٤ز َو ِج ُض ُط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح َُ ٨ِ ٔ ً ٩س ُظ ُجْ ُ٠
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠نِّٔی ََلَ ًِ َ ٥ُ ٠کَّ ٤ٔ٠ة َِ ٟو َٗاََ ٟضا ََ ٟذ َص َب ًَ ُِ ٨ط َ٣ا َیحٔ ُس َِ ٟو َٗا َ ٢أًَُوذُ بٔاہللٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا ٔ ٪اَّ ٟز ٔج ٔیَ٘ َٓ ٥اُٟوا َّ ٔ ٟل ُج ٔ ١أَ ََل
َ
َت ِش َ٣َ ٍُ ٤ا َي ُ٘و ُ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٢نِّٔی َِ ٟش ُت ب ٔ َِ ٤حُ٨و ٕ٪
نامثؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،دعینباثتب،امیلسؿنبرصدےتہکںیہہکدفآدویمںےنآپیلصاہللہیلعفملسےکزندکیاگ ی
ولگچ ایک مہ یھب فاہں رپ ےھٹیب وہےئ ےھت ،اس فتق اؿ ںیم ےس اکی دفرسے وک ہصغ یک احتل ںیم اگ ی دے راہ اھت افر رہچہ رسخ
وہایگاھت،آپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایںیماےسیاملکتاجاتنوہںہکارگہیاؿوکادارکاتوتاسیکہیہصغیکاحتلاجیتریتہفہ(
ٹ
ِح) د ہایل ،ولوگں ےن آد ی ےس اہکہک ایک وت نس راہ ےہ ،وج روسؽاہلل یلص اہللہیلعفملس رفام رےہ ںیہ؟
َأ ُع ُذ ِنٹ ِ
﵀َّ نِمْ ال َّش ْن َغا ِؿ ارلَّ ِ ِ
اسےناہکںیمدویاہنںیہنوہں۔
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،دعینباثتب،امیلسؿنبرصد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ےصغ ےس رپزیہ رکےن اک ایبؿ ،اس ےئل ہک اہلل اعت ی ےن رفامای وج ولگ ڑبےڑبے انگوہں افر ےب ایحح  یک ابوتں ےس رپزیہ رکےت ںیہ افر بج فہ ہصغوہےت ںیہ وت شخب
دےتیںیہ،وجولگوخاحش یافرتبیصمںیمرخچرکےتںیہافرہصغوکطبض رکےنفاےلںیہافرولوگںےسدرذگررکےنفاےلںیہافراہللیکینرکےنفاولںوکدنسپرکات
ےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1049

راوی  :یحٌی ب ٩یوسٕ ،ابوبُک بً ٩یاغ ،ابوحؼين ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

غ ًَ ِ ٩أَبٔی َح ٔؼي ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُج َّل
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو بَ ُِکٕ ص َُو ابِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩یُو ُس َ
َّ
َّ َ
َف َّز َز َٔ ٣ز ّارا َٗا َََ ٢ل َت ِِ َـ ِب
َٗا َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ٢ي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ ِو ٔػىٔی َٗا َََ ٢ل َت ِِ َـ ِب َ َ

ییحی نب وی ف ،اوبرکب نب ایعش ،اوبنیصح ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک

اکیآد یےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسرعضایکہکآپےھجمتحیصنرفامںیئ،آپےنرفامایہکہصغہنایکرکفاسےنیئکابررعض
ایکوتآپیہیرفامےترےہہکہصغہنرکف۔
رافی  :ییحینبوی ف،اوبرکبنبایعش،اوبنیصح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایحاکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
ایحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1050

راوی  :آز ،٦طٌبہٗ ،تازہ ،ابواٟشوار ًسوی٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ا ٪بِ َُ ٩ح َؼي ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
اٟش َّوارٔ ا َِ ٌَ ٟسو ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ً َِٔ ٤ز َ
ِ
ئ
ئ َو َٗ ّارا َوِ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِ ٟح َیا ٔ
ُوب فٔی ا ِٔ ٟحٔ ٤َ ِٜة ِ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِ ٟح َیا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟح َیا ُئ ََل َیأت ٔی ِ ٔ ََّل ب ٔ َديِ ٍ ٕ َٓ َ٘ا َ ٢بُظَ يِ ٍُ بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ َِٜ٣ت ْ
ک
ک ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وتُ َح ِّسثُىٔی ًَ َِ ٩ػ ٔحی َٔتٔ َ
َسٜٔي َّ ٨ة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ً َِٔ ٤زا ُ ٪أ ُ َح ِّسث ُ َ
آدؾ،ہبعش،اتقدہ،اوباوسلاردعفی،رمعاؿنبنیصحےتہکںیہہکآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکایحیکینیہالیتےہ،ریشبنببعک
ےناہکہکتمکحیک اتوبںںیماھکلوہاےہہکایحفاقراکببسےہافرایحوکسؿبلقدیپارکیتےہ،اؿےسرمعاؿےناہکہکںیمھجت
ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دحثی ایبؿ رکات وہں افر وت ھجم ےس اینپ  اتوبں یک ابت ایبؿ رکات وہں (دحثی یک وموجدیگ
ںیماسیکرضفرتںیہن)۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،اتقدہ،اوباوسلاردعفی،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ایحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1051

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧صً ،بس اٌٟزیز ب ٩ابی س٤٠ہ ،اب ٩طہاب ،سا ،٥ٟحرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩ساِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟبسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
ک ََ ٟت ِش َت ِحٌٔی َحًَّی َٛأَُ َّ ٧ط َي ُ٘و ُِ َٗ ٢س
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َ٣زَّ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َر ُج َٕ ١وص َُو ي ٌَُات ُٔب أَ َخا ُظ فٔی ا َِ ٟح َیا ٔ
ئ َي ُ٘و َُ َّ ٧ِٔ ٢
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز ًِ ُط َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َیا َئ ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ َی٤ا ٔ٪
أَ َ َّ
ْض ب ٔ َ
ادمحنبویسن،دبعازعلسینب ایبہملس،انباہشب،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملساکی
صخشےکاپسےسذگرےافرفہایحےکقلعتماتعبرکراہاھتافرد ہراہاھتہکوتاسدقرایحرکاتےہ،ےھجتاسےساصقنؿےچنہپاگ،
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاسوکوھچڑدف(ااسیہنوہک)اسےئلہکایحاامیؿاکزجفےہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،دبعازعلسینبایبہملس،انباہشب،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ایحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1052

راوی ً :لی ب ٩جٌس ،طٌبہٗ ،تازہً ،بساہلل ب ٩ابی ًتبہ (ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ ٛے آزاز َکزہ َُل )٦ابوسٌیس

اس ُُ ٤ط ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی ًُت ِ َب َة َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٟح ٌِسٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِِ ٣َ ٩ول َی إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ ِ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َط َّس َح َی ّ
ئ فٔی خ ِٔسرٔصَا
ائ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌَ ٟذ َرا ٔ
َسٌٔی ٕس َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
یلع نب دعج ،ہبعش ،اتقدہ ،دبعاہلل نب ایب  ہبت (اسن ریض اہلل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ) اوبدیعس ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس
ونکاریرپدہفا یوعروتںےسیھبزایدہابایحےھت۔
رافی  :یلعنبدعج،ہبعش،اتقدہ،دبعاہللنبایب ہبت(اسنریضاہللہنعےکآزادرکدہالغؾ)اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوتایحہنرکےوتوجاچےہرک...
ابب  :ادباکایبؿ
بجوتایحہنرکےوتوجاچےہرک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1053

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہي ٍ٨٣ ،ؼور ،ربعی بِ ٩اغ ،ابو٣شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

غ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ُحا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْ ٍ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩

َاػ َ٣َ ٍِ ٨ا ٔطئ َِت
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٣ٔ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠ا أَ ِز َر َک اُ ٨َّ ٟ
اض َٔ َ ٩ِ ٣لِکٔ ٦ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔاَلِ ُول َی ِٔذَا َ ٥َِ ٟت ِش َت ِه ٔی ٓ ِ

ادمح نب ویسن ،زریہ ،وصنمر ،ریعب نب رخاش ،اوبوعسمد ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک وبنت یک یلہپ
وگتفگوجولوگںاپس یچنہےہفہہیےہہکبجوتایحہنرکےوترھپوجاچےہرک۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،وصنمر،ریعبنبرخاش،اوبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنییکابتےنھجمسےکےئلقحابتےسایحہنیکاجےئ...
ابب  :ادباکایبؿ
دنییکابتےنھجمسےکےئلقحابتےسایحہنیکاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1054

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ،ا ٦س٤٠ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
ک ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َجائ َ ِت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ِٕ ٥لٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪اہللَ ََل َي ِش َتهٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ََِّ ٓ ٙض ِ١
ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ُٔ ُِش ِْٔ ١ذَا ا ِح َتِ ٤ََ ٠ت َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ ِِٔ ٥ذَا َرأَ ِت ا ِ٤َ ٟا َئ

اامسلیع ،امکل،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ،زبنیتنب ایبہملس ،اؾہملس یتہکںیہہکاؾ میلس روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیک دختمںیم
احرض وہںیئ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اہلل اعتٰیل قح ابت م ےن ےس ںیہن رشامات ایک وعرت رپ لسغ فابج ےہ
ہکبجاسوکاالتحؾوہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہں!رشبہکیطفہاپینوکدےھکی۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،زبنیتنبایبہملس،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
دنییکابتےنھجمسےکےئلقحابتےسایحہنیکاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1055

راوی  :آز ،٦طٌبہ ٣حارب ب ٩زثار ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

١
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣حار ُٔب بِ ُ ٩زٔثَا ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ث ُ
ات َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦ه ٔ َی َط َح َزةُ ََ ٛذا ه ٔ َی َط َح َزةُ ََ ٛذا َٓأ َ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَُٗو َ٢
رضا َئ َلَ َي ِش ُ٘ ُم َو َرٗ َُضا َو ََل َی َت َح ُّ
ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٤َ َٛ ٩ٔ ٣ث َٔ ١ط َح َزة ٕ َخ ِ َ
ٔ
َاس َت ِح َي ِی ُت َٓ َ٘ا َ ٢ه ٔ َی اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة َو ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َح َّسثَ َ٨ا ُخب َ ِی ُب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤حٔ ِٔؽ بِ ٔ٩
اب ٓ ِ
ه َی اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة َوأََ٧ا ُ ََُل َْ ٦ط ٌّ
ا ٪أَ َح َّب ِلٔ َ َّی َٔ َٛ ٩ِ ٣ذا َو ََ ٛذا
ًَ ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َزا َز َٓ َح َّسث ِ ُت بٔطٔ ًُ ََ ٤ز َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و َُ ٨ِ ٛت ُٗ َِ ٠ت َضا َٟک َ َ
آدؾ ،ہبعش احمرب نب داثر ،انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای ہک ومنم یک
اثمؽاسرسزبسدرتخیکرطح ےہسجےکےتپںیہنڑھجےتںیہولوگںےناہکفہوتالفںالفںدرتخےہنکیلںیمےنانہکاچاہ
ہکفہوجھکراکدرتخےہنکیل ںیممکرمعوجاؿاھتاسےئل ےھجمم ےنںیمرشؾآح  رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیہ ےنرفامایہک فہ
وجھکر اک درتخ ےہ افر ہبعش ےس وباہطس بیبخ نب دبعارلنمح صفح نب اعبص رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس رطح
رمفیےہنکیلاسںیماانتزایدہےہہکںیمےنہیرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےسایبؿایکوتاںوہںےناہکہکارگوتاسوکد ہداتی
وتریمےزندکیاےنتافراےنت(امؽ)ےسرتہبوہات۔
رافی  :آدؾ،ہبعشاحمربنبداثر،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
دنییکابتےنھجمسےکےئلقحابتےسایحہنیکاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1056

راوی ٣ :شسز ٣زحو ٦ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣زحُ ْوَ ٦سُ ٌِ ٔ٤ت ثَاب ٔ ّتا أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَ َن ّشا َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َي ُ٘و َُ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ٔ
َ
رع َؿ ِت ًَل َی
َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٌِز ٔ ُق ًََِ ٠یطٔ َنٔ َِش َضا َٓ َ٘اَِ ٟت َص َِ َٟ ١
ک َحا َج ْة ف ٔ َّی َٓ َ٘اَِ ٟت ابِ َُ ٨ت ُط َ٣ا أ َٗ ََّ ١ح َیائ َ َضا َٓ َ٘ا َ ٢ه َی َخي ِ ْ ٍ ٔٔ ٨ِ ٣ک َ َ

َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠نٔ َِش َضا
دسمد رموحؾ اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہفہایبؿ رکےت ںیہہک وعرت یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
یکدختمںیماحرضوہح افرا ےنآپوک(اکنحےکےئل) شیرکےکم ےنیگلہکایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکریمیرضفرت
ےہ؟رضحتاسنیکڑلیکےناہکہکسکدقرےبایحفہوعرتیھتوتاںوہںےناہکہک فہھجتےسرتہبیھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسرپا ےنآپوکاکنحےکےئل شیایک۔
رافی  :دسمدرموحؾاثتبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرضحنتیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکآاسینرکفیتخسہنرکفافرآپیلصاہللیلع...
ابب  :ادباکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکآاسینرکفیتخسہنرکفافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسولوگںےکاسھتفیفختافرآاسینربےنتوکدنسپرفامےتےھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1057

راوی  :اسحا ٚنرض طٌبہ سٌیس ب ٩ابی بززہ

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
رض أَ ِخبَ ٍََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َب ٌَ َث ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اَ ٚح َّسث َ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ

َّ
وسی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِّٔ٧ا
َفا َو َت َلا َو ًَا َٗا َ ٢أَب ُو َُ ٣
َّسا َو َب ِّ َ
رشا َو ََل تُ ََ ِّ ٨
َّسا َو ََل ُت ٌَ ِّ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و ٌَُ ٣ا َذ بِ ََ ٩ج َب َٕٗ ١ا َُ َٟ ٢ض َ٤ا َي ِّ َ
َ
اب َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ٌٔي ٍ ٔيُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ا ِٔ٤ٟزِ ُر َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اب ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟش ٔ ١يُ َ٘ا َُٟ ٢طُ ا ِٟب ٔ ِت ٍُ َو َ َ
بٔأ ِرقٕ ي ُِؼ ََٔ ٓ ٍُ ٨یضا َ َ
َ ْ
َ ْ

ُح ْا٦
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ُِّ ٣ُ ١ش ُٔکٕ َ َ

ااحسؼرضنہبعشدیعسنبایبربدہا ےنفادلےسفہاؿےکداداےسرفاتیرکےتںیہہکبجاؿوکافراعمذنبلبجریضاہللاعتٰیل
ہنعوکروسؽاہللیلصاہللہیلع فملسنمیےنجیھبےگلوتدفونں ےسرفامایہکآاسین رکانیتخسہن رکانافروخشربخیانسانرفنتہندالان ہکلب

رتبغدالاناوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!مہاکیاےسیکلمںیمرےتہںیہاہجںدہشےس
رشابانبح اجیتےہسج وکجاراہکاجاتےہوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکرہہشنآفرزیچ جاؾےہ۔
رافی  :ااحسؼرضنہبعشدیعسنبایبربدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکآاسینرکفیتخسہنرکفافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسولوگںےکاسھتفیفختافرآاسینربےنتوکدنسپرفامےتےھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1058

راوی  :آز ٦طٌبہ ابواٟتیاح حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّا ٔح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َفوا
َّسوا َو َس ُِّ٨ٜوا َو ََل تُ َُ ِّ ٨
َّسوا َو ََل ُت ٌَ ِّ ُ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِّ ُ

آدؾ ہبعش اوباایتلح رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکآاسینرکفیتخسہنرکفافرولوگںوکآراؾدفافررفنتہندالؤ۔
رافی  :آدؾہبعشاوباایتلحرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکآاسینرکفیتخسہنرکفافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسولوگںےکاسھتفیفختافرآاسینربےنتوکدنسپرفامےتےھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1059

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٣اٟک اب ٩طہاب رعوہ ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا ُخي ِّ َ ٍ َر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َّ
َّ
َّ
ض ُٔ ٨ِ ٣ط َو َ٣ا
أِ ٪ث ِ ّ٤ا ک َ َ
َِّسص َُ٤ا َ٣ا َ ٥َِ ٟیِٔ ٩ِ ُٜث ِ ّ٤ا َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ا ٪أَبِ ٌَ َس ا٨َّ ٟا ٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بَي ِ َن أَ َِ ٣زیِ ُّٔ َٗ ٩م َِٔل أَ َخ َذ أَي َ َ

ُح َُ ٣ة اہللٔ َٓ َي َِ ٨ت٘ ٔ َ ٥ب ٔ َضا ِهَّلِل
اَ ِ ٧ت َ٘ ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟ ٥َ ٠شطٔ فٔی َط ِی ٕئ َٗ ُّم ِ ٔ ََّل أَ ِ ٪تُ َِ ٨ت َض َ
ک ُِ

دبعاہللنبہملسم امکلانباہشبرعفہاعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےت ںیہہکیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسوکدفارم ےک
درایمؿ بج یھب اایتخردای وت اؿ ںیم وج آاسؿ وصرت یھت اس وک اایتخر ایک رشبہکیط فہ انگہ ہن وہ ارگ فہ انگہ وہات وت ولوگں ںیم بس
ےسزایدہدفررےنہفاےلوہےت(ینعبسےسزایدہاس ےسرپزیہرکےت) افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اینپذاتیک
اخرطیھبکااقتنؾںیہنایلرگموجصخش جتماہیہلیکرپدہدریرکاتینعایاکؾایہٰلےکالخػرکاتوتاہللیکاخرطاسےسااقتنؾےتیل۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمامکلانباہشبرعفہاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکآاسینرکفیتخسہنرکفافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسولوگںےکاسھتفیفختافرآاسینربےنتوکدنسپرفامےتےھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1060

راوی  :ابو ا٤ٌ٨ٟا ٪ح٤از ب ٩زیس ازر ٚبٗ ٩یص

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩اَلِ َ ِز َر ٔ ٚبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ًَل َی َطاك ٔٔئ َ َ ٧ضز ٕبٔاَلِ َص َِوازٔ َٗ ِس َن َـ َب ًَ ُِ ٨ط ا ِ٤َ ٟا ُئ
َٓ َحا َئ أَبُو بَ ِز َز َة اَلِ َ ِسَٔ ٠یم ًَل َی ََف ٕ َّ َّ
َف ُض َٓت َ َ ٍ َک َػ ََل َت ُط َو َتب ٔ ٌَ َضا َحًَّی أَ ِز َر ََ ٛضا َٓأ َ َخ َذ َصا ث ُ َّ٥
َف َس ُط َٓاَ ِ ٧ل َِ َ٘ ٠ت ا َِ َ ٟ
ض ٓ ََؼلی َو َخلی َ َ
َ
ُّ
ِ َ
َّ
َ
ض َٓأَٗ َِب ََ٘ َٓ ١ا َ٢
َف ٕ
َجا َئ َٓ َ٘ َضی َػ ََل َت ُط َوٓ ٔي َ٨ا َر ُج ُْ َٟ ١ط َرأ ْی َٓأٗ َِب ََ ١ي ُ٘و ُ ٢اُ ِ ٧وزُوا ِلٔ َی َص َذا اٟظ ِیذٔ َت َز َک َػ ََل َت ُط ٔ ٩ِ ٣أ ِج َٔ َ ١
َارٗ ُِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ٨ِ ٣َ ٪َّ ٔ ِ ٢زلٔی ُ٣ت َ َ ٍا ٕر ََِٓ ٠و َػ َِّ ٠ی ُت َو َت َز ُِ ٛت ُط  ٥َِ ٟآ ٔ
ت أَصِلٔی ِلٔ َی
َ٣ا ًَ ََّٔ ٨ىٔی أَ َح ْس ُُ ٨ِ ٣ذ ٓ َ

َّ
َّ
َّ
اِ ٠ٟی َٔ ١وذ َ َ َ
َفأَی َٔ ٩ِ ٣ت ِی ٔشي ٍٔظ ٔ
ََک أُ َّ ٧ط َٗ ِس َػ ٔح َب أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
اوباامعنلؿامحدنبزدیازرؼنبسیقےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکمہاوہازںیمرہنےکانکرےرہھٹےوہےئےھت
سج اک اپین کشخ وہایگ اھت اوبربزہ اکی وھگڑے رپ وسار آےئ آپ امنز ڑپےنھ ےگل افر وھگڑے وک الھک وھچڑ دای فہ وھگڑا ےنلچ اگل وت امنز
وھچڑ رک اس اک اھچیپ ایک اہیں کت ہک اس وھگڑے کت چنہپ رک اوکس ڑکپ ایل رھپ فا س آےئ افر ابیق امنز وپری یک افر مہ ںیم اکی آد ی
دنملقع اھت فہ م ےن اگل ہک اس ڈبےھ وک دوھکی ہک وھگڑے ےک ےئلامنز وھچڑدی وت اوبربزہ م ےن ےگل ہک بج ےس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےس دجا وہا وہں یسک ےن ھجم وک ایسی تخس ابت ںیہن یہک افرایبؿ ایک ہک ریمارھگ تہب دفر ےہ ارگ ںیم امنز ڑپاتھ افر
اسوھگڑےوکوھچڑداتیوتںیمراتکتیھبا ےنرھگفاولںںیمہنچنہپاتکسافرایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتبحصںیمراہ
وہںافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکآاسیناایتخررکےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :اوباامعنلؿامحدنبزدیازرؼنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکآاسینرکفیتخسہنرکفافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسولوگںےکاسھتفیفختافرآاسینربےنتوکدنسپرفامےتےھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1061

راوی  :ابو اٟامی ٪طٌیب زہزی ٟیث یو٧ص اب ٩طہاب ًبیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َٗا ََّ ٢
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

َ َ َ
َ َ
اض َٟی َ٘ ٌُوا بٔطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رعاب ٔ ًّیا بَا َ ٢فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َث َار َِِٔ ٟیطٔ اُ ٨َّ ٟ
بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أ َّ ٪أبَا ص َُزیِ َز َة أ ِخب َ َ ٍ ُظ أ َّ ٪أ ِ َ
ی٩
َّس َ
َّس َ
یَ ٩و ٥َِ ٟتُ ِب ٌَ ُثوا ُٔ ِّ ٌَ ٣
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زًُو ُظ َوأَصِزٔي ُ٘وا ًَل َی بَ ِؤٟطٔ َذُ ٧وبّا ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕئ أَ ِو َس ِح َّل ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕئ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا بُ ٌٔ ِثت َُِ ٣ُ ٥ی ِّ ٔ

اوباامیلؿبیعشزرہیثیلویسنانباہشبدیبعاہللنبدبعاہللنب ہبترضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ
ہکاںوہںےنایبؿایکہک اکیارعایبدجسم ںیماشیپبرکےناگلوتولگاسیک رطػدفڑےاتہکاسوکامرںی روسؽاہللیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےناؿولوگںےسرفامایاسوکوھچڑدفافراسےکاشیپبرپاکیڈفؽاپیناکاہبدفاسےئلہکمتآاسینرکےنفاےل
انبرکےجیھبےئگوہیتخسرکےنفاےلںیہنےجیھبےئگ۔
رافی  :اوباامیلؿبیعشزرہیثیلویسنانباہشبدیبعاہللنبدبعاہللنب ہبترضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولوگںےکاسھتایھچرطح شیآےنافررھگفاولںےکاسھتذماؼرکےناکایبؿافرانبؾ...
ابب  :ادباکایبؿ
ولوگںےکاسھتایھچ رطح شیآےنافررھگفاولںےکاسھتذماؼرکےناکایبؿافرانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعاکوقؽےہہکولوگںےکاسھتاسرطحلیموجؽ
روھکہکاہمترادنیرجمفحہنوہےناپےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1062

راوی  :آز ٦طٌبہ ابواٟتیاح حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟتَّیَّاحٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َي ُ٘و ُ ٪ِ ٔ ِ ٢ک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َٟ ٥َ ٠ی َداُ ٔ ٟل َ٨ا َحًَّی َي ُ٘و ََٔ ٢لَ ٕر لٔی َػِٔي ٍ ٕیَا أَبَا ًُ َ٤يِ ٍ ٕ َ٣ا ٓ ٌََ َ ١اَِ ٨ُّ ٟيِ ٍُ
آدؾ ہبعش اوباایتلح رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسمہےسےتلمےھتاہیںکتہکریمےاکیوھچےٹاھبح ےسرفامےتےھتہکاےاوبضحریریغنوکایکوہا۔
رافی  :آدؾہبعشاوباایتلحرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

ولوگںےکاسھتایھچرطح شیآےنافررھگفاولںےکاسھتذماؼرکےناکایبؿافرانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعاکوقؽےہہکولوگںےکاسھتاسرطحلیموجؽ
روھکہکاہمترادنیرجمفحہنوہےناپےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1063

راوی ٣ :ح٤س ابوٌ٣اویہ ہظا ٦اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗا َِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَ ُِ ٌَ ٟب بٔا ِٟب َ َ٨ا ٔ
ت ً ٔ َِ ٨س
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا َز َخ ََ ١ی َت َ٘ َّ٩َ ٌِ ٤
ا ٪لٔی َػ َواح ُٔب َیٌَِ ٠ب ِ َن َ٣ع ٔی َٓک َ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
َّسب ُ ُضِ َّ٩لٔ َ َّی ٓ ََیٌَِ ٠ب ِ َن َ٣عٔی
ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ ُی َ ِّ
دمحماوباعمفہیاشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہفہرفامیتںیہہکآرضحنتیلصاہللہیلع
فملسیکوموجدیگںیمڑلویکںےکاسھتیتلیھکیھتافرریمیایلیہسںریمےاسھتیتلیھکںیھتبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسادنر
رشتفیالےتوتفہپھچاجںیتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿوکالبرکریمےاپسےلآےتںیمرھپاؿےکاسھتےنلیھکیتگل۔
رافی  :دمحماوباعمفہیاشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولوگںےکاسھتنسحولسکاکایبؿافراوبادلرداءےسوقنمؽےہہکمہولگضعبولوگںس...
ابب  :ادباکایبؿ
ولوگںےکاسھتنسحولسکاکایبؿافراوبادلرداءےسوقنمؽےہہکمہولگضعبولوگںےسایھچرطح شیآےتےھتنکیلامہرےدؽاؿرپتنعلرکےتےھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1064

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس سٔیا ٪ابٜ٨٣ ٩سر رعوہ ب ٩زبي ٍ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اس َتأِذ ََ٪
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط أَُ َّ ٧ط ِ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َح َّسثَ ُط ًَ ِِ ُ ٩
ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢ائ ِ َذُ ٧وا َُ ٟط َٓبٔئ َِص ابِ ُ ٩ا ِٔ ٌَ ٟظي َ ٍة ٔ أَ ِو بٔئ َِص أَ ُخو ا ِٔ ٌَ ٟظي َ ٍة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ َ ١أَ ََل َُ َٟ ٪ط

ا ِٟک َ ََل َُِ ٠ُ٘ َٓ ٦ت َُ ٟط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َُِٗ ٠ت َ٣ا َُِٗ ٠ت ث ُ َّ ٥أَ ََ ٨ِ ٟت َُ ٟط فٔی ا ِِ َ٘ ٟو َٔ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَ ِی ًَائٔظَ ُة ِ ٔ ََّّ َ ٪
ض َ٨ِ ٣ز ٔ َّ ٟة ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َ٩ِ ٣
َ ا٨َّ ٟا ٔ
اض ا ِّت َ٘ا َئ ُٓ ِح ٔظطٔ
َت َز َُ ٛط أَ ِو َو َز ًَ ُط اُ ٨َّ ٟ
ہبیتقنبدیعسایفسؿانبدکنمررعفہنبزریبرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
اکیصخش ےنادنرآےنیک ااجزتاچیہوتآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایاےس ادنرآےندففہ ہلیبقاکربااٹیب ےہایہلیبقاکربا
اھبح ےہبجفہادنرآایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسرن یےسوگتفگیکںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعض
ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسآپےناسےکقلعتمرفامای اھتوجآپےنرفامایرھپبجفہادنرآایوتآپےناسےسرن یےس
وگتفگیکآپےنرفامایاےاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعاہللےکزندکیبسےسرباآد یدرہجےکاحلظےسفہےہسجوکولوگںےن
اسیکشحفابوتںےسےنچبےکےئلوھچڑدایوہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسایفسؿانبدکنمررعفہنبزریبرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ولوگںےکاسھتنسحولسکاکایبؿافراوبادلرداءےسوقنمؽےہہکمہولگضعبولوگںےسایھچرطح شیآےتےھتنکیلامہرےدؽاؿرپتنعلرکےتےھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1065

راوی ً :بس اہلل بً ٩بساٟوہاب اب٠ً ٩یہ ایوب ًبساہلل ب ٩ابی ٠٣یٜہ

وب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَى َی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَ ُّی ُ
َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِص ٔس َی ِت َُ ٟط أَ ِٗب ٔ َی ْة ٔ ٩ِ ٣ز ٔ َیبا ٕد ُ٣زَ َّر َر ْة ب ٔ َّ
ْخ ََ ٣ة َٓ َ٤َّ ٠ا
اٟذ َص ٔب َٓ َ٘ َش ََ ٤ضا فٔی َ٧ا ٕ
ض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ َو ًَزَ ََ ٨ِ ٣ٔ ٢ضا َواح ّٔسا َ ِ ٤َ ٔ ٟ
وب َو َٗا َ٢
َجا َئ َٗا َِ َٗ ٢س َخ َبأ ِ ُت َص َذا َ ٟ
وب ب ٔ َث ِوبٔطٔ َوأَُ َّ ٧ط یُزٔیطٔ ِٔیَّا ُظ َوک َ َ
َک َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
ا ٪فٔی ُخُٔ٘٠طٔ َط ِی ْئ َر َوا ُظ َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ َٗ ٔس َِ ٣ت ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٗب ٔ َی ْة
َحات ٔ ُ ٥بِ َُ ٩و ِر َز َ
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
دبع اہلل نب دبعاولاہب انب ہیلع اویب دبعاہلل نب ایب ملنکہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دنچ ابقںیئ
دہہی ںیم یجیھب ںیئگ وج دةیج یک ںیھت افر اس ںیم وسےن ےک نٹب ےھت اؿ وک احصہب ںیم میسقت رکدای افر اکی رخمہم ےک فاےطس دحیلعہ
رھک یبجرخمہمآےئوتآپےنرفامایںیمےنہیاہمترےفاےطسرھک ییھتاویباکایبؿےہہکا ےنڑپکےںیمٹیپلدایاھتاتہک
فہاسوکدالھکںیئ افرآپ ےکقلخ ںیموخش یعبطیھتاسوک امحدنبزدیےن اویب ےسرفاتی ایکافراحمت نبفرداؿ ےنایبؿ ایک
ہکمہےساویبےنوباہطسانبایبملنکہوسمرےنابقںیئظفللقنایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسدنچابقںیئآںیئ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعاولاہبانبہیلعاویبدبعاہللنبایبملنکہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنماکیوسراخےسدفابرڈگنںیہناھکاتافراعمفہیریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہک...
ابب  :ادباکایبؿ
ومنماکیوسراخےسدفابرڈگنںیہناھکاتافراعمفہیریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکمیکحرجتہبفاالیہوہاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1066

راوی ٗ :تيبہ ٟیث ً٘ی ١زہزی اب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا ََ ٢لَ یَُِ ٠سْ ُا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ُ ٣ج َِحٕ َواح ٔ ٕس ََّ ٣ز َتي ِ ٔن

ہبیتقثیللیقعزرہیانببیسمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہآپ
ےنرفامایہکومنماکیوسراخےسدفابرڈگنںیہناھکات۔

رافی  :ہبیتقثیللیقعزرہیانببیسمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہمؿےکقحاکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
امہمؿےکقحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1067

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور روح بً ٩بازہ حشين یحٌی ب ٩ابی ٛثي ٍ ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزحً ٩٤بساہلل ب٤ً ٩زو

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسث َ َ٨ا ُح َشي ِْن ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔي ٍ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
ک َت ُ٘ ُوَّ ٦
اِ ٠ٟی ََ ١و َت ُؼ ُو ٦اَ ٨َّ ٟض َار
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢ز َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ٥َِ ٟأ ُ ِخب َ ِ ٍ أََ َّ ٧
ک َحًّ٘ا
ک َحًّ٘ا َوِ ٔ َّٟٔ ٪زَ ِورٔ َک ًََِ ٠ی َ
ک ًََِ ٠ی َ
ک َحًّ٘ا َوِ ٔ َِّ ٌَ ٔ ٟ ٪يَ ٔ ٨
ِِط َٓإ ٔ ََّ ٔ ٟ ٪ح َشس َٔک ًََِ ٠ی َ
ُُِٗ ٠ت بَل َی َٗا ََََ ٓ ٢ل َتٔ ٌَِ َِ ٥ُِ ٗ ١وَ ٥ِ َ ٧و ُػ َِ ٥وأَٓ ٔ ِ

ک أَ َِ ٪ت ُؼ َو ٩ِ ٣ٔ ٦کَُ ِّ١ط ِضز ٕثَ ََلثَ َة أَیَّآَ ٕ ٦إ ٔ َّ ٪بٔکُِّ١
ک ًُ ُْ ٤ز َوِ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪ح ِشب ٔ َ
ک ًَ َسی أَ َِ ٪ی ُلو َ ٢ب ٔ َ
ک َحًّ٘ا َؤَِ َّ ٧
ک ًََِ ٠ی َ
َوِ ٔ َّٟٔ ٪زَ ِو ٔج َ
ک َّ
ک َٗا ََُ ٓ ٢ؼ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥کُُ ِّ١ج ُٕ ٌَ ٤ة
اٟسصِزُ ک ُ ُُّ ٠ط َٗا ََٓ ٢ظَ َّس ِز ُت ٓ َُظ ِّس َز ًَل َ َّی َٓ ُُِ٘ ٠ت َٓإٔنِّی أُك ُ
ٔیَُ ٙي ِ َ ٍ ذََ ٔ ٟ
رش أَ َِ ٣ثاَ ٔ ٟضا ٓ ََذَ ٔ ٟ
َح َش َٕ ٨ة ًَ ِ َ
ک َٗا ََُ ٓ ٢ؼ َِ ٥ػ ِو َٔ َ ٧ ٦ي ِّی اہللٔ َزا ُو َز ُُِٗ ٠ت َو َ٣ا َػ ِو ُٔ َ ٧ ٦ي ِّی اہللٔ َزا ُو َز
ثَ ََلثَ َة أَیَّاَٗ ٕ ٦ا ََٓ ٢ظَ َّس ِز ُت ٓ َُظ ِّس َز ًَل َ َّی ُُِٗ ٠ت أُك ُ
ٔیَُ ٙي ِ َ ٍ ذََ ٔ ٟ
ٕ َّ
١
اٟسصِز ٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ ُي َ٘ا ُ ٢ص َُو َز ِو ْر َو َص ُؤ ََل ٔ
ٕ َو َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ أَ ِؿ َیا ُٓ ُط َو ُز َّو ُار ُظ َٔلََ َّ ٧ضا َِ ٣ؼ َس ْر ِٔ ٣ث ُ
َٗا َ ٢ن ِٔؼ ُ
ئ َز ِو ْر َو َؿ ِی ْ
َٗ ِو ٕ ٦ر ّٔؿا َو ًَ ِس ٕ ٢يُ َ٘ا ُ٣َ ٢ائْ ُ َِو ْر َوبٔئ ِْز ُ َِو ْر َو َ٣ائَا َِٔ ُ ٪و ْر َو َٔ ٣یا ْظ ُ َِو ْر َو ُي َ٘ا ُ ٢ا ِِ َِ ٟو ُر ا َِِ ٟائٔزُ َلَ َت َ٨اُٟطُ ِّ
اٟسَلَ ُئ ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ
١
 ٩ِ ٣ٔ ١اٟزَّ َورٔ َواَلِ َ ِز َو ُر اَلِ َ َِ ٣ی ُ
ُغ َت ٓ ٔیطٔ َٓ ُض َو ََ َِ ٣ار ْة َتزَّا َو ُر َتٔ٤ی ُ
ُِ
ااحسؼ نب وصنمررفح نبابعدہنیسحییحی نبایب ریثکاوبہملس نبدبعارلنمحدبعاہلل نبرمعف ےسرفاتیرکےتںیہ ہک ریمےاپس
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئافررفامایہکایکےھجمربخںیہندییئگوتراتابعدترکاتےہافردؿوکرفزہراتھک ےہ

ںیمےناہکیجاہںآپےنرفامایااسیہنرکفراتوکامنزڑپھافروساجافررفزہرھکافراراطررکاسےئلہکریتےمسجاکھجترپقحےہ
افر ریتی آھکن اک ھجت رپ قح ےہ افر ادیم ےہ ہک اہمتری رمع  رلی وہ اس ےئل اہمترے فاےطس اکیف ےہ ہک رہ ےنیہم نیت رفزے روھک
ویکہکنرہیکینےکدبےلدسانگاتلمےہاسرطحامتؾدونںےکرفزےوہاجںیئےگ۔دبعاہللنبرمعاکایبؿےہہکںیمےنزایدیت
اچیہوتآپےنیھباسرپزایدہایکںیمےنرعضایکہکںیماسےسزایدہاطتقراتھکوہںوتآپےنرفامایرہہعمجےسنیترفزے
رھکایلرکف۔انبرمعاکایبؿےہہکںیمےناسرپیھبزایدیتاچیہوتآپےناسرپزایدہرکدایںیمےنرعضایکںیماسےسزایدہ
یک اطتق راتھک وہں آپ ےن رفامای اہلل ےک یبن داؤد ہیلع امالسؾ اک رفزہ روھک ںیم ےن رعض ایک اہلل ےک یبن داؤد ہیلع امالسؾ اک رفزہ ایک
ےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفصہنیہمےکرفزے۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمررفحنبابعدہنیسحییحینبایبریثکاوبہملسنبدبعارلنمحدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہمؿیکزعترکےنافروخداسیکدختمرکےناکایبؿافراہللاعتٰیلاکوقؽہکارب...
ابب  :ادباکایبؿ
امہمؿیکزعترکےنافروخداسیکدختمرکےناکایبؿافراہللاعتٰیلاکوقؽہکاربامیہےکزعمزامہمؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1068

راوی ً :بس اہلل ب ٩یو سٕ٣ ،اٟک ،سٌیس ب ٩ابی سٌیس٘٣ ،ب ٍی ،ابوَیح ٌٛيی

َیِ ٕح ا ِل َٔ ٌِ ٜي ِّی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ک ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ُ َ

ُک َِ ٦ؿ ِی َٔ ُط َجائٔزَتُطُ َی ِو َْ ٦وَِ ٟی َْ ٠ة َو ِّ
اٟـ َیا َٓ ُة ثَ ََلثَ ُة أَیَّا٤ََ ٓ ٕ ٦ا
ِ َٓ ُِ ٠ی ِ ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
ک َٓ ُض َو َػ َس َٗ ْة َو ََل یَ ٔح ُُّ َٟ ١ط أَ ِ ٪یَ ِثو ٔ َی ً ٔ َِ ٨س ُظ َحًَّی یُ ِ ٔ
َح َجطُ
َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
دبعاہللنبوی ف،امکل،دیعسنبایبدیعس،ربقمی،اوبرشحیک ٹغتیےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
ہک وج صخش اہلل اعتٰیل رپ افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ اس وک اچےئہ ہک ا ےن امہمؿ یک زعت رکے اکی دؿ رات وت اس اک

اجزئہ ےہ افر نیت دؿ ایض ت ےہ افر اس ےس زایدہ دصہق ےہ افر امہمؿ ےک ےئل اجزئ ںیہن فہ یسک ےک اپس اانت رھٹے ہک اؿ وک
فیلکتوہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،دیعسنبایبدیعس،ربقمی،اوبرشحیک ٹغتی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
امہمؿیکزعترکےنافروخداسیکدختمرکےناکایبؿافراہللاعتٰیلاکوقؽہکاربامیہےکزعمزامہمؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1069

راوی  :اس٤اًی ١بواسلہ ٣اٟک

ِ ََِٓ ٠ی ُ٘ َِ ١خي ِ ّ ٍا أَ ِو َ ٔ ٟی ِؼ ُِ ٤ت
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ک ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َزا َز َ ٩ِ ٣ک َ َ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
اامسلیع وباہطس امکل ایس رطح رفاتی رکےت ںیہ افر اانت زایدہ ایبؿ ایک ہک وج صخش اہلل افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک ےہ اوکس
اچےئہہکایھچابتےہکایاخومشرےہ۔
رافی  :اامسلیعوباہطسامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
امہمؿیکزعترکےنافروخداسیکدختمرکےناکایبؿافراہللاعتٰیلاکوقؽہکاربامیہےکزعمزامہمؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1070

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،اب٣ ٩ہسی ،سٔیا ،٪ابوحؼين ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َح ٔؼي ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
ُک ِ٦
ِ َٓ ُِ ٠ی ِ ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ِ ٓ َََل یُ ِؤذ ٔ َج َار ُظ َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
ِ ََِٓ ٠ی ُ٘ َِ ١خي ِ ّ ٍا أَ ِو َ ٔ ٟی ِؼ ُِ ٤ت
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
َؿ ِی َٔ ُط َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
دبع اہلل نب دمحم ،انب دہمی ،ایفسؿ ،اوبنیصح ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی
رکےتںیہہک آپےنرفامایوجصخشاہللرپافرایقتمےکدؿرپاامیؿراتھکےہفہ ا ےن ڑپفیسوکفیلکتہناچنہپےئ افر وجصخشاہلل
رپافرایقتمےکدؿرپاامیؿراتھکےہفہا ےنامہمؿیکزعترکےافروجصخشاہللرپافرایقتمےکدؿرپاامیؿراتھکےہاسوک
اچےیہہکایھچابتےہکایاخومشرےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،انبدہمی،ایفسؿ،اوبنیصح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
امہمؿیکزعترکےنافروخداسیکدختمرکےناکایبؿافراہللاعتٰیلاکوقؽہکاربامیہےکزعمزامہمؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1071

راوی ٗ :تيبہٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،ابواٟدي ًٍ٘ ،بہ بً ٩ا٣ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا َیا
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ُقو٨َ َ ٧ا ٓ ََ٤ا َت َزی َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٪ِ ٔ ِ ٥َ ٠زَ ِٟت ُِ ٥بٔ َ٘ ِوٕ ٦
َر ُسو َ ٢اہللٔ َِٔ َّ ٧
ک َت ِب ٌَ ُث َ٨ا َٓ َ٨ِ ٨ز ٔ ُ ٢بٔ َ٘ ِوَََ ٓ ٕ ٦ل َي ِ ُ

٠ـ ِی ٕٔ َٓاٗ َِبُ٠وا َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ئ ٌَُِ٠وا َٓد ُُذوا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ح ََّّ ٙ
َٓأ َ َ٣زُوا َل ٥ِ ُٜب ٔ َ٤ا َی َِ ٨بغٔی َّ ٔ ٟ
اٟـ ِی ٕٔ َّأ ٟذی َی َِ ٨بغٔی َُ ٟض ِ٥

ہبیتق،ثیل،سیدینبایببیبح،اوبا،ریخ،ہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکمہےنرعض

ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپمہولوگںوکےتجیھبںیہمہسجوقؾےکاپسارتےتںیہارگفہامہریامہمدناریہنرکںیوت
اسےکقلعتمآپایکرفامےتںیہ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک ارگمت یسکوقؾےکاپسارتف افرفہاہمترے ےئل
اسزیچاکمکحدںیوتاؿےساؿےکانمبساحؽامہمیناکقحفوصؽرکف۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدینبایببیبح،اوبا،ریخ،ہبقعنباعرمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
امہمؿیکزعترکےنافروخداسیکدختمرکےناکایبؿافراہللاعتٰیلاکوقؽہکاربامیہےکزعمزامہمؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1072

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ِ
ِ َٓ ُِ ٠ی ِ ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ُک َِ ٦ؿ ِی َٔ ُط َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ

ِ ََِٓ ٠ی ُ٘ َِ ١خي ِ ّ ٍا أَ ِو َ ٔ ٟی ِؼ ُِ ٤ت
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ََِٓ ٠ی ٔؼ َِ ١رح َُٔ ٤ط َو َ ٩ِ ٣ک َ َ

دبع اہلل نب دمحم ،اشہؾ ،رمعم  ،زرہی ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجصخشاہلل اعتٰیلافرایقتمےکدؿ رپ اامیؿراتھکےہ،وت اس وکاچےئہ ہکہلصریمح
رکےافروجصخشاہللاعتٰیلافرایقتمےکدؿرپاامیؿراتھکےہوتاسوکاچےئہہکایھچابتےہکفرہناخومشرےہ
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾ،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہمؿےکےئلاھکانایتررکےن،افرفلکترکےناکایبؿ۔...
ابب  :ادباکایبؿ
امہمؿےکےئلاھکانایتررکےن،افرفلکترکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1073

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،جٌَف بً ٩و ،٪ابوا٤ٌٟیصً ،و ٪ب ٩ابی ححیٔہ ،ابوححیٔہ

َّ
َف بِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا ِِ ٤َ ٌُ ٟی ٔص ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢آخَی أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩بظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َفأَی أَُّ َّ٦
ئ َٓزَ َار َس٤َِ ٠ا ُ ٪أَبَا َّ
اَ ٪وأَبٔی َّ
ئ ُ٣ت ََب ِّذ َّ ٟة َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َ٣ا
اٟس ِر َزا ٔ
اٟس ِر َزا ٔ
اٟس ِر َزا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن َسَ ٤َِ ٠
ئ ََ
اٟسَ ِ ٧یا َٓ َحا َئ أَبُو َّ
َطأُِٔ ٧ک َٗاَِ ٟت أَ ُخو َک أَبُو َّ
ئ ٓ ََؼ ََٟ ٍَ ٨طُ كَ ٌَا ّ٣ا َٓ َ٘ا َ ٢ک ُ َِٓ ١إٔنِّی َػائ ْٔ٥
اٟس ِر َزا ٔ
اٟس ِر َزا ٔ
ئ َِ ٟی َص َُ ٟط َحا َج ْة فٔی ُّ
اَّ ٪
َ ١ذصَ َب أَبُو َّ
ئ َي ُ٘ ُوَ٘ َٓ ٦ا ََ ٨َ َٓ ٥ِ َ ٧ ٢ا ٦ث ُ ََّ ٥ذ َص َب َي ُ٘ ُوَ٘ َٓ ٦ا َ٤َّ ٠َ َٓ ٥ِ َ ٧ ٢ا
اٟس ِر َزا ٔ
اِ ٠ٟی ُ
َٗا َ٣َ ٢ا أََ٧ا بٔآک ٔ َٕ ١حًَّی َتأِک ُ ََٓ ١أَک َ َ٤َّ ٠َ َٓ ١ا ک َ َ
آِ َّ
ک
ک َحًّ٘ا َو َٔلَصَِ ٔ ٠
ک ًََِ ٠ی َ
ک َحًّ٘ا َؤ ِٔ ٨َ ٔ ٟش َ
ک ًََِ ٠ی َ
اِ ٠ٟی َٔٗ ١ا ََ ٢س٤َِ ٠ا ُِ ٥ُِ ٗ ٪اْل ََٗ ٪ا َََ ٓ ٢ؼ ََّ ٠یا َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َس٤َِ ٠ا َُ ٔ ٟ ٪َّ ٔ ِ ٪زبِّ َ
کَ َ
اُ ٔ ٪
َّ َ
َ
َّ
َّ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َک ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠ی َ
ک َحًّ٘ا َٓأ ًِ ٔم ک ُ َّ ١ذٔی َح َٕٓ ٙح٘ ُط َٓأتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

َػ َس ََ ٚس٤َِ ٠ا ُ٪
لع
دمحم نب اشبر ،رفعج نب وعؿ ،اوبا منس ،وعؿ نب ایب جحٹیفہ ،اوبجحٹیفہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فملس ےن املسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اوبدرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک درایمؿ اھبح  اچرہ رکا دای اھت ،املسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
اوبادلرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الماقت وک ےئگ وت اؾ درداء ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک تہب یہ خشہ احؽ ںیم داھکی وپاھچ ہک اہمتری ہی ایک
احتلےہ؟اںوہںےن اہکہک اہمترےاھبح  اوبادلرداءوکدایناک وکح رسفاکرںیہن،اوبادلرداءآےئ وتاؿےک ےئلاھکان ایترایکافر اہک
ہک اھک ول ںیم وت رفزے ےس وہں ،املسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہکہک بج کت مت ںیہن اھکؤ ےگ ںیم ںیہن اھکؤں اگ،انچہچن اںوہں
ےن اھکایل بج رات وہح  ،وت اوبادلرداء لفن ڑپےنھ ڑھکے وہےئ ،املسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک وساج،انچہچن فہ وسےئگ ،رھپ
ونالفڑپےنھڑھکےوہےئ املسؿ ریضاہللاعتٰیلہنعےن اہکوساج،بجراتاکآرخی ہصحآای وتاملسؿریضاہلل اعتٰیلہنعےن اہک
ہکابڑھکےوہاجؤانچہچندفونںےنامنزںیڑپںیھاملسؿریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکاہمترےرھگفاولںاکمترپقحےہ۔اس

ےئلرہقحتسموکاساکقحدفاوبادلرداءریضاہلل اعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآےئافرآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےسہیفاہعقایبؿایکوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآےئافرآپےسہیفاہعقایبؿایکوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکاملسؿریضاہللاعتٰیلہنعےنچساہکاوبہفیحجفبہوساح ںیہاؿوکفبہا،ریخیھباہکاجاتےہ۔
لع
رافی  :دمحمنباشبر،رفعجنبوعؿ،اوبا منس،وعؿنبایبجحٹیفہ،اوبجحٹیفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہمؿےکاپسہصغرکےنافرربھگاےنیکرکاتماکایبؿ۔...
ابب  :ادباکایبؿ
امہمؿےکاپسہصغرکےنافرربھگاےنیکرکاتماکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1074

ًبساَلًلی سٌیس جزیزی ابوًث٤اً ٪بساٟزح ٩٤ب ٩ابی بُک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ً :یاغ ب ٩وٟیس
ٰ

َح َّسثَ َ٨ا ًَی ُ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ َرض َٔی
َّاغ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ک َٓإٔنِّی َُ ٨ِ ٣لِ ْٙ ٔ ٠لٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک أَ ِؿ َیا َٓ َ
َّٕ َرص ِّلا َٓ َ٘ا َِ ٌَ ٔ ٟ ٢بسٔ اٟزَّ ِح َُ ٩ٔ ٤زوَ َ ٧
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪أَبَا بَ ُِکٕ َت َـی َ

َقاص ُِِ َٗ ٥ب َ ١أَ ِ ٪أَ ٔجی َئ َٓاَ ِ ٧لِ ًَ ََٙ ٠ب ُس اَّ ٟز ِح ََٓ ٩ٔ ٤أ َ َتاص ُِ ٥ب ٔ َ٤ا ً ٔ َِ ٨س ُظ َٓ َ٘ا َ ٢اك ِ ٌَ ُ٤وا َٓ َ٘اُٟوا أَیِ ََ ٩ر ُّب َ٨ِ ٣زٔ٨َ ٔ ٟا َٗا َ٢
ٓ ُِ
َاَفِْ َٔ ٔ ٩ِ ٣
َّ
َقا َُٓ ٥ِ ٛإَّٔ٧طُ ِ ٔ َِ ٪جا َئ َوَ ٥َِ ٟت ِل ٌَ ُ٤وا ََ٘ ٠ِ ٨َ ٟي َ َّن ٔ٨ِ ٣طُ َٓأَبَ ِوا
اك ِ ٌَ ُ٤وا َٗاُٟوا َ٣ا ِ َ ٧ح ُ ٩بٔآکٔٔ٠ي َن َحًی یَحٔی َئ َر ُّب َ٨ِ ٣زٔ٨َ ٔ ٟا َٗا َ ٢اٗ َِبُ٠وا ًَ َّ٨ا ٔ َ
ٓ ٌََ َزٓ ُِت أَُ َّ ٧ط َیحٔ ُس ًَل َ َّی َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ َت َ٨ح َِّی ُت ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َػ َُ ٌِ ٨ت َِٓ ٥أ َ ِخبَ ٍُو ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َََ ٓ ٩ٔ ٤ش َُّ ٜت ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا ًَ ِب َس
َک َٓ َ٘اُٟوا
َْخ ِج ُت َٓ ُُِ٘ ٠ت َس ِ ١أَ ِؿ َیآ َ
اَّ ٟز ِح َََ ٓ ٩ٔ ٤ش َُّ ٜت َٓ َ٘ا َ ٢یَا ُُ ِ٨ثَ ٍُ أَٗ َِش ُِ ٤ت ًََِ ٠ی َ
ک ِ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َت ِش ََ ٍُ ٤ػ ِوت ٔی َ٤َّ ٟا ٔجئ َِت ٓ َ َ
َػ َس َ ٚأَ َتاَ٧ا بٔطٔ َٗا ََٓ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا اَ ِ ٧توَ ِزتُ ُ٤ونٔی َواہللٔ ََل أَك ِ ٌَ ُُ ٤ط َّ
وَ ٪واہللٔ ََل ِ َ ٧ل ٌَ ُ٤طُ َحًَّی َت ِل ٌَ َ٤طُ َٗا َ ٥َِ ٟ ٢أَ َر فٔی َّ ِّ
اٟرش
ِ َ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َٓ َ٘ا َِ ٢اْل َ ُ
اس ٔ ٥اہللٔ اَلِ ُول َی َّ ٔ ٟ
ک َ َّ
َقا َُ ٥ِ ٛصا ٔ
٠ظ ِی َلا َٔٓ ٪أَک َ َ١
ت ك َ ٌَا ََ ٣
اِ ٠ٟی َٔ ٠ة َویِ َ٣َ ٥ِ ُٜ٠ا أَْمُتْن ََ ٥َ ٔ ٟل َت ِ٘ َبَ ُ٠
ک َٓ َحائ َ ُط ٓ ََو َؿ ٍَ َی َس ُظ َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ ِ
و٨َّ ًَ ٪ا ٔ َ

َوأَکَُ٠وا
ایعش نب فدیل دبعاالٰیلع دیعس رجریی اوبنامثؿ دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اوبرکب
ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن اکی امجتعیک ایض تیک افر دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس اہکہک ںیم وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک
دختمںیماجراہوہںمتاؿامہمونںوکےلاجؤافرریمیفایسپےسےلہپےلہپمتاؿےکاھکانالھکےنےسافرغوہاجؤدبعارلنمحےلچ
ےئگ افر وج ھچک اسامؿ اھت اؿ امہمونں ےک اسےنم  شی رکےک اہک اھک ےئجیل اںوہں ےن اہک ہک امہرے رھگ اک امکل اہکں ےہ؟ دبعارلنمح
ریضاہللاعتٰیلہنعےناہکآپاھکےئجیلاںوہںےناہکہکبجکتاصبحاخہنہنآںیئمہاھکانہناھکںیئےگاںوہںےناہکہکامہری
رطػےسامہمینوبقؽرفامےئجیلارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اھکانںیہناھکایافرفا سآےئگوتمہرپہصغوہںےگاںوہںےن
اھکےنےسااکنرایکںیمےنھجمسایلہکابفہ(ینعفادل)ھجمرپرضفرافخوہںےگبجفہ(فا س)آےئںیمانکرےٹہایگاںوہں
ےنوپاھچمتےنایکایک؟وتاںوہںےناؿےساسرااحؽایبؿایکاںوہںےنآفازدیاےدبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنع!ںیماخومش
راہ رھپ اکپرا اے دبعارلنمح! اس رپ یھب اخومش راہ رھپ اہک اےاجلہ ںیم ےھجت مسقداتی وہں ہک ارگ وت ریمیآفاز اتنس ےہ ویکں ںیہن
آاتانچہچنںیملکنآایافراہکہکا ےنامہمونںےسوپھچےئجیلاؿولوگںےناہکہک کیھٹےتہک ںیہامہرےاپس اھکانےلرکآےئ ےھت
رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکمتےنریماااظتنرایکدخایکمسقںیمآجراتہناھکؤںاگاؿامہمونںےناہکہکدخبامہ
یھب ہن اھکںیئ ےگ بج کت ہک آپ ہن اھکي ےگ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم ےن آج یسیج ربی ابت ںیہن دیھکی
اوسفسےہمترپویکںںیہنمتامہریامہمینوبقؽرکےت(رھپاہک)اھکانےلآؤدبعارلنمحریضاہللاعتٰیلہنعاھکانےلآےئوتاانپاہھت
ب
اھکےنںیممسباہللد ہرکڈاالافراہکیلہپاحتلاطیشؿیکفہجےس ھتحناہچناںوہںےناھکاناھکایافراؿولوگںےنیھباھکاناھکای۔
رافی  :ایعشنبفدیلدبعاالٰیلعدیعسرجرییاوبنامثؿدبعارلنمحنبایبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہمؿاکاصبحاخہنےسہیانہکبجکتمتہناھکؤےگںیمہناھکؤںاگ۔اخل...
ابب  :ادباکایبؿ
امہمؿاکاصبحاخہنےسہیانہکبجکتمتہناھکؤےگںیمہناھکؤںاگ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1075

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اب ٩ابی ًسی ،س٠امی ،٪ابوًث٤اً ،٪بساٟزح ٩٤ب ٩ابی بُک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
اَٗ ٪ا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ َرض َٔی اہللُ
ٔی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َجا َئ أَبُو بَ ُِکٕ بٔ َـ ِی ٕٕ َُ ٟط أَ ِو بٔأ َ ِؿ َی ٕ
اٖ َٟطُ َٓأ َ َِ ٣سی ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َجا َئ َٗاَِ ٟت َُ ٟط أُم ِّی
َ
َ
َّ
ک أَ ِو ًَ ِ ٩أَ ِؿ َیآ ٔ َ َّ
ٔب أَبُو
ا ِحت ََب ِش َت ًَ َِ ٩ؿ ِی ٔٔ َ
رع ِؿ َ٨ا ًََِ ٠یطٔ أَ ِو ًََِ ٠یض ٔ َِٓ ٥أبَ ِوا أَ ِو َٓأبَی َٓ َِـ َ
ک اِ ٠ٟی ََ ٠ة َٗا َ٣َ ٢ا ًَظ ِيت ٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥اَِ ٟت َ َ
ِ
َٕ َّ
ٕ أَ ِو
اٟـ ِی ُ
َٕ ََل َی ِل ٌَ ُُ ٤ط َٓا ِخت ََبأ ُت أََ٧ا َٓ َ٘ا ََ ٢یا ُُ ِ٨ثَ ٍُ َٓ َح ََِ ٔ٠ت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ََل َت ِل ٌَ ُ٤طُ َحًَّی َی ِل ٌَ َُ ٤ط َٓ َحَ ٠
بَ ُِکٕ َٓ َش َّب َو َج َّس ََ َو َحَ ٠
اٖ أَ ََِ ٪ل یَ ِل ٌَُ ٤ط أَ ِو یَ ِل ٌَ ُ٤و ُظ َحًَّی یَ ِل ٌَُ ٤ط َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ َٛأ َ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا ََٔ ٓ ٪س ًَا ب ٔ َّ
اٟل ٌَآَٔ ٦أَک َ ََ ١وأَکَُ٠وا َٓ َح ٌَُ٠وا
اَلِ َ ِؿ َی ُ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ َ
ض َ٣ا َص َذا َٓ َ٘اَِ ٟت َو ُ ََّقة ٔ ًَ ِیىٔی َِٔ َّ ٧ضا ِاْل َََ ٪لَ ِٛثَ ٍُ َٗ ِب َ١
َفا ٕ
ََل َی ِز َٓ ٌُ َ
وّ ٤َ ِ٘ ُٟ ٪ة َِٔل َربَا ٔ ٩ِ ٣أ ِس ََٔ ٔ ٠ضا أ ِٛث ٍُ َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٘ا َ ٢یَا أ ِخ َت بَىٔی ٔ َ
ِ َ
َّ
َّ
َک أَُ َّ ٧ط أَک َ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا
أَ َِ٧ ٪أک ُ ََٓ ١أکَُ٠وا َو َب ٌَ َث ب ٔ َضا ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

دمحمنبینثم،انبایبدعی ،امیلسؿ،اوبنامثؿ،دبعارلنمح نبایبرکبریضاہللہنعےس رفاتیرکےت ںیہہکرضحت اوبرکبریضاہلل
ہنعاکیای دنچامہمونںوکےلرکرھگآےئافروخداشؾےکفتقیہیبنےکاپسےلچےئگبجفہفا سآےئوتریمیامںےناہکہکمت
ےنا ےنامہمؿایامہمونں ےکالھکےن ںیمدریرکدی۔ اںوہںےنوپاھچایک متےن اؿولوگںوکاھکان ںیہنالھکای ،ریمیامںےناہکہک
مہےناھکاناسےکاسےنم ایاؿولوگںےکاسےنم شیایکنکیلاںوہںےنااکنررکدای،رضحتاوبرکبتہبہصغوہےئرباالھباہکافر
مسق اھک  ی ہک اھکان ںیہن اھکںیئ ےگ دبعارلنمح اک ایبؿ ےہ ہک ںیم اپھچ ڑھکا اھت اںوہں ےن آفاز دی ہک اے اجلہ وعرت (ینع ریمی
امں) ےن یھب مسق اھک ی ہک اھکان ںیہن اھکںیئ یگ بج کت ہک فہ ںیہن اھکںیئ ےگ بج کت ہک فہ ہن اھکںیئ ،رضحت اوبرکب ےن اہک ہی
اطیشین ابت یھت رھپ اھکان وگنماای ،وخد یھب اھکای افرولوگں ےن یھب اھکای،ولگ وج  ہمق یھب ااھٹےت ےھت اس ےک ےچین ےس اس ےس افر
زایدہآاجاتہیدھکیرکرضحتاوبرکبےناہکہکاےینب رفاسیکنہب۔ہیایکےہ،وتاںوہںےناہکہکاےریمیآوھکنںیکڈنھٹک
ابوتاس ےسیھبزایدہوہایگ ےہانتجامہرےاھکےنےسےلہپاھت،انچہچنامتؾولوگںےن اھکایرھپاسوک یبنیلصاہلل ہیلعیکدختم
ںیماجیھبافرذرکایکہکآپےنیھباسےساھکایےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،امیلسؿ،اوبنامثؿ،دبعارلنمحنبایبرکبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑبفںیکزعترکےنافراسارماکایبؿہکوساؽافروگتفگںیمڑباآد یادتباءرکے...
ابب  :ادباکایبؿ
ڑبفںیکزعترکےنافراسارماکایبؿہکوساؽافروگتفگںیمڑباآد یادتباءرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1076

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ب ٩زیس ،یحٌی ب ٩سٌیس ،بظي ٍ ب ٩يشار ،رآٍ ب ٩خسیخ و سہ ١ب ٩ابی حث٤ہ

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩بُظَ يِ ٍ ٔبِ َٔ ٩ي َشا ٕر َِ ٣ول َی اَلِ َ ِن َؼارٔ ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َف َٗا فٔی اِ ٨َّ ٟد ٔ١
بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َو َس ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َح ِث ََ ٤ة أَُ َّ ٧ض َ٤ا َح َّسثَا ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٩س ِض َٕ ١و َُ ٣ح ِّی َؼ َة بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕأَ َت َیا َخ ِیب َ َ ٍ َٓ َت َ َّ
َٓ ُ٘تٔ َِ ًَ ١ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ِض َٕ َٓ ١حا َئ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ِض َٕ ١وحُ َوي َِّؼ ُة َو َُ ٣حی َِّؼ ُة ابِ َ٨ا َِ ٣ش ٌُوز ِٕلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ا ٪أَ ِػ َِ َز ا ِِ َ٘ ٟوَ٘ َٓ ٔ ٦ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠ب ِّ ِ ٍ ا ِلُٜب ِ َ ٍ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی
َٓ َتک َ َّ٤ُ ٠وا فٔی أَ ِ٣ز ٔ َػاح ٔبٔض ٔ ََِ ٓ ٥ب َسأَ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وک َ َ
ُّوَٗ ٪ت ٔی َ ٥ِ ُٜ٠أَ ِو َٗا َ٢
َي ٌِىٔی َ ٔ ٟیل ٔ َی ا ِٟک َ ََل َ ٦اَلِ َ ِٛبَ ٍُ َٓ َتک َ َّ٤ُ ٠وا فٔی أَ ِ٣ز ٔ َػاح ٔبٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِش َتحٔ٘ َ
َػاح َٔب ٥ِ ُٜبٔأَیِ َ٤ا َٔ ٪خ ِٔ ٤شي َن َٔٗ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِْ ٣ز َ َ ٧ ٥َِ ٟز ُظ َٗا َُ َٓ ٢تبِ ٍٔئُ ٥ِ ُٜیَ ُضوزُ فٔی أَیِ َ٤ا َٔ ٪خ ِٔ ٤شي َن ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥اُٟوا یَا َر ُسو َ٢
ِک ِاْلٔب ٔ ََٔ ٓ ١س َخَِ ٠ت
اہللٔ َٗ ِو ْْ َّٔ ُٛ ٦ار ٓ ََو َزاص َُِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠بٔ٠طٔ َٗا ََ ٢س ِض َْٓ ١أ َ ِز َر ُِ ٛت َ٧ا َٗ ّة ٔ ٩ِ ٣تَٔ ٠

ِٔ ٣زبَ ّسا َُ ٟض ََِ ٥ف ََ ٛـ ِتىٔی بٔز ٔ ِجَ ٔ ٠ضا َٗا ََّ ٢
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی ًَ ِ ٩بُظَ يِ ٍ ٕ ًَ َِ ٩س ِض َٕٗ ١ا ََ ٢ی ِحٌَی َح ٔش ِب ُت أََّ٧طُ َٗا ََ ٍَ ٣َ ٢رآ ٔ ٍٔ بِ ٔ٩
َ
َخسٔی ٕخ َو َٗا َ ٢ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩بُظَ يِ ٍ ٕ ًَ َِ ٩س ِض َٕ ١و ِح َس ُظ
امیلسؿنب جب،امحدنبزدی،ییحینبدیعس،ریشبنباسیر،راعفنبدخجیفلہسنبایبہمثحدفونںےسرفاتیرکےتںیہاؿدفونں
ےنایبؿایکہکدبعاہللنبلہسافرہصیحمنبوعسمدربیخآےئافروجھکرےکابغںیماکیدفرسےےسدحیلعہوہےئگدبعاہللنبلہس
وکیسکےن لتقرکدایوتدبعارلنمح نبلہسافروحہصی نب وعسمدافر ہصیحمنبوعسمدیبنیکدختم ںیم احرضوہےئ افرا ےناسیھت
ےکلتق ےکاعمہلمرپوگتفگرکےنےگلوتدبعارلنمحےنوگتفگرشفعیکوجاسامجتعںیمبسےسزایدہمکنسےھتوتیبنیلصاہلل
ےنرفامایہکڑباآد ی ابترکےییحیےن اہکہک وگتفگاک قحتسمڑباآد یےہانچہچن اؿولوگںےن ا ےناسیھت ےک لتقرپابترشفع

یک وت یبن ےن رفامایہک ایک مت اچپس ںیمسق اھک رک ا ےن وتقمؽ اسیھت(یک دتی) ےک قحتسم وہےتکس وہ اؿولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ
اہلل ہی ایسی زیچ ےہ سج وک مہ ولوگں ےن اینپ آوھکنں ےس ںیہن داھکی آپ ےن رفامای ہک رھپ وہید اچپس ںیمسق اھک رک ربی وہاجںیئ
ےگ۔ اؿ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ہی ولگ وت اکرف ںیہ روسؽ اہلل ےن اؿ ولوگں وک اینپ رطػ ےس دتی ددیی لہس اک ایبؿ
ےہ ہک دتی ےک افوٹنں ںیم ےس اکی افٹن ےل رک اس ےک ےلگ ںیم ایگ وت اس ےن ریمے اکی الت امری ثیل ےن اہک ییحی ےن
وباہطس ریشب نب لہس لقن ایک ،ییحی اک ایبؿ ےہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک لہس ےن راعف نب دخجی یک تیعم اک ذترکہ ایک ےہ انب ہینیع ےن
وباہطسییحیریشبرصػلہسےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،امحدنبزدی،ییحینبدیعس،ریشبنباسیر،راعفنبدخجیفلہسنبایبہمثح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ڑبفںیکزعترکےنافراسارماکایبؿہکوساؽافروگتفگںیمڑباآد یادتباءرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1077

راوی ٣ :شسز یحٌی ًبیس اہلل ٧آٍ اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌ َی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
 ١ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ٔ ٔ ٠تُ ِؤت ٔی أُکََُ ٠ضا ک ُ َّ ١ح ٔي ٕن بٔإٔذِ َٔ ٪رب َِّضا َو ََل َت ُح ُّت َو َر َٗ َضا ٓ ََو َٗ ٍَ فٔی َن ِٔ ٔسی أََ َّ ٧ضا
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخبٔ ٍُونٔی بٔظَ َح َزة ٕ ََ ٣ثَ ُ٠ضا ََ ٣ث ُ
ِ ِج ُت
اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة ٓ َ ٔ
َُکص ُِت أَ ِ ٪أَ َتک َ ََّ ٥َ ٠وثَ َّ ٥أَبُو بَ ُِکٕ َوًُ َ٤زُ َٓ َ٤َّ ٠ا  ٥َِ ٟیَ َتک َ َّ٤َ ٠ا َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ه ٔ َی اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ

ا ٪أَ َح َّب ِلٔ َ َّی َٔ َٛ ٩ِ ٣ذا َو ََ ٛذا
َ ٍَ ٣أَبٔی ُُِٗ ٠ت یَا أَبَ َتا ُظ َو َٗ ٍَ فٔی َن ِٔ ٔسی أََ َّ ٧ضا اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة َٗا َ٣َ ٢ا ََ ٌَ ٨َ ٣
ک أَ َِ ٪ت ُ٘وََ ٟضا َِ ٟو َُ ٨ِ ٛت ُٗ َِ ٠ت َضا ک َ َ
َُکص ُِت
َٗا َ٣َ ٢ا ٌََ ٨َ ٣ىٔی ِ ٔ ََّل أَنِّی  ٥َِ ٟأَ َر َک َو ََل أَبَا بَ ُِکٕ َتک َ َّ٤ِ ٠ت َُ٤ا ٓ َ ٔ
دسمدییحیدیبعاہلل انعفانبرمعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہدرتخاتبؤ
وجاملسمؿیکرطحےہہکفہرہفتقا ےنربےکمکحےسلھپداتیےہافراسےکےتپںیہنڑھجےتریمےدؽںیمایخؽوہاہک

فہوجھکر اکدرتخوہاگ نکیل ںیم ےنوب انلانمبسہن اھجمسہکبجرضحتاوبرکبریضاہلل اعتٰیلہنعف رمعریضاہللاعتٰیل ہنعفاہںوموجد
ےھت بج ہی دفونں ھچک ہن وبےل وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ وجھکر اک درتخ ےہ بج ںیم ا ےن فادل ےک اسھت الکن وت
ںیمےناہکاےفادلزبروگار!ریمےدؽںیم ہیایخؽدیپاوہااھتہکفہوجھکراکدرتخوہاگوتاںوہںےناہکہکرھپےھجتم ےنےسسک
زیچےنرفکراھکارگوتہیوبؽداتیوتریمےزندکیاےنتافراےنتامؽےسزایدہدنسپدیہوہاتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہک ےھجم
رصػاسزیچےنوبےنلےسرفاکہکہنوتںیم ےنآپوکافرہنرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعوکوگتفگرکےتوہےئداھکیاسےئل
ںیمےنانمبسہناھجمس۔
رافی  :دسمدییحیدیبعاہللانعفانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعشافرزجاافردحیوخاینسکرطحیکاجزئےہافرایکرکمفہےہافراہللاعتٰیلاک...
ابب  :ادباکایبؿ
رعش افر زجاافردحی وخاینسکرطحیک اجزئ ےہافرایک رکمفہ ےہافر اہللاعتٰیلاک وقؽ ہک رعشاءیک اابتع ےکٹھب وہےئ ولگ رکےتںیہ ایک مت ںیہن دےتھکی ہک فہ رہ فادیںیم
ریحاؿفرسرگ داںرھپےتںیہافرفہولگایسیابتےتہکںیہوجںیہنرکےترگمفہولگوجاامیؿالےئافرلمعاصحلرکےتںیہافراہللوکتہبایدرکےتںیہافرملظےئک
ب
اجےنےکدعبدبہلےتیلںیہافرملظرکےنفاولںوکرقنعبیولعمؾوہاجےئاگہکسکرکفنےتٹلپںیہافرانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےن(یفلکفاد ھتموؿیک)ریسفتہی
ایبؿیکوغلایخالتںیموغےطاگلےتںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1078

راوی  :ابو اٟامی ٪طٌیب زہزی ابوبُک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩بساٟزح٣ ٩٤زوا ٪حً ٥ٜبساٟزح ٩٤ب ٩اسوز بً ٩بس يِوث

ا ٪بِ َ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜأَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َس
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو بَ ِ ٔ
ُک بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َِّ ٣َ ٪ز َو َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩اَلِ َ ِس َوز ٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس َي ُِ َ
وث أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ ٪أُب َ َّی بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣ٔ ٪َّ ٔ ِ ٢

ِّ
اٟظ ٌِز ٔحّٔ ٤َ ِٜة

اوب اامیلؿ بیعش زرہی اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعارلنمح رمفاؿ مکح دبعارلنمح نب اوسد نب دبع وغیث ےس رفاتی رکےت

ںیہاںوہںےنایبؿایکہکھجم ےسایبنببعکریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےہہک
ضعبرعشںیمتمکحوہیتےہ۔
رافی  :اوباامیلؿبیعشزرہیاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعنبدبعارلنمحرمفاؿمکحدبعارلنمحنباوسدنبدبعوغیث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رعش افر زجاافردحی وخاینسکرطحیک اجزئ ےہافرایک رکمفہ ےہافر اہللاعتٰیلاک وقؽ ہک رعشاءیک اابتع ےکٹھب وہےئ ولگ رکےتںیہ ایک مت ںیہن دےتھکی ہک فہ رہ فادیںیم
ریح اؿفرسرگداںرھپےتںیہافرفہولگایسیابتےتہکںیہوجںیہنرکےترگمفہولگوجاامیؿالےئافرلمعاصحلرکےتںیہافراہللوکتہبایدرکےتںیہافرملظےئک
ب
اجےنےکدعبدبہلےتیلںیہافرملظرکےنفاولںوکرقنعبیولعمؾوہاجےئاگہکسکرکفنےتٹلپںیہافرانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےن(یفلکفاد ھتموؿیک)ریسفتہی
ایبؿیکوغلایخالتںیموغےطاگلےتںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1079

راوی  :ابو نٌی ،٥سٔیا ٪اسوز بٗ ٩یص ج٨سب

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اَلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َسُ ٌِ ٔ٤ت ُج َِ ٨سبّا َي ُ٘و ُ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ٤شٔی ِٔذِ
أَ َػابَطُ َح َح ْز ٓ ٌََث َ َ ٍ ٓ ََس َٔ ٣ی ِت ِ ٔ ِػ َب ٌُ ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ص ِ ١أَِ٧تٔ ِ ٔ ََّل ِ ٔ ِػ َب ٍْ َز ٔ٣یتٔ َوفٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َ٣ا َٟٔ٘یتٔ

اوب میعن ،ایفس ؿ اوسد نب سیق دنجب ےس رفاتی رکےت ںیہہک ںیم ےن اؿ وکایبؿ رکےت وہےئ انسہک اکی ابر یبن یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس(اہجدںیم)رشتفیےلاجرےہےھتہکاکیرھتپآپوکاگلوتآپلسھپےئگافرآپیکا یلگےسوخؿےنہباگلوتآپےنرفامای
ہکوترصػاکیالگنےہوجوخؿآولدوہیئگےہ۔افرےھجتوجفیلکت یچنہےہفہاہللےکراہتسںیم یچنہےہ
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿاوسدنبسیقدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رعش افر زجاافردحی وخاینسکرطحیک اجزئ ےہافرایک رکمفہ ےہافر اہللاعتٰیلاک وقؽ ہک رعشاءیک اابتع ےکٹھب وہےئ ولگ رکےتںیہایک مت ںیہن دےتھکی ہک فہ رہ فادیںیم
ریحاؿفرسرگداںرھپےتںیہافرفہولگایسیابتےتہکںیہوجںیہنرکےترگمفہولگوجاامیؿالےئافرلمعاصحلرکےتںیہافراہللوکتہبایدرکےتںیہافرملظےئک
ب
اجےنےکدعبدبہلےتیلںیہافرملظرکےنفاولںوکرقنعبیولعمؾوہاجےئاگہکسکرکفنےتٹلپںیہافرانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےن(یفلکفاد ھتموؿیک)ریسفتہی
ایبؿیکوغلایخالتںیموغےطاگلےتںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1080

راوی  :اب ٩بظار اب٣ ٩ہسی سٔیاً ٪بسا٠٤ٟک ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َس ََ ٤َ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ
َّ
َّ
َّ
َ ١وکَا َز أ ُ ََّ ٣ی ُة
ارع کَُ ٤َ ٔ ٠ة َٟبٔی ٕس أَ ََل ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ َ٣ا َخ ََل اہللَ بَاكٔ ُ
ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِػ َس ُ ٚکَٕ ٤َ ٔ ٠ة َٗاََ ٟضا اٟظ ٔ ُ
بِ ُ ٩أَبٔی اٟؼَّ ِ٠تٔ أَ ِ ٪ي ُِش٥َ ٔ ٠
انب اشبر انب دہم ی ایفسؿ دبعاکلمل اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اشرع ےن بس ےس زایدہ یچس ابت وج یہک فہ دیبل اک وقؽ ےہ ہک نس ول اہلل ےک وسا امتؾ
زیچںیابلطںیہ۔افراہیمنبایباتلصلرقبیاھتہکاملسمؿوہاجےئ۔
رافی  :انباشبرانبدہمیایفسؿدبعاکلملاوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رعش افر زجاافردحی وخاینسکرط حیک اجزئ ےہافرایک رکمفہ ےہافر اہللاعتٰیلاک وقؽ ہک رعشاءیک اابتع ےکٹھب وہےئ ولگ رکےتںیہایک مت ںیہن دےتھکی ہک فہ رہ فادیںیم
ریحاؿفرسرگداںرھپےتںیہافرفہولگایسیابتےتہکںیہوجںیہنرکےترگمفہولگوجاامیؿالےئافرلمعاصحلرکےتںیہافراہللوکتہبایدرکےتںیہافرملظےئک
ب
اجےنےکدعبدبہلےتیلںیہافرملظرکےنفاولںوکرقنعبیولعمؾوہاجےئاگہکسکرکفنےتٹلپںیہافرانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےن(یفلکفاد ھتموؿیک)ریسفتہی
ایبؿیکوغلایخالتںیموغےطاگلےتںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1081

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس حات ٥ب ٩اس٤اًی ١یزیس ب ٩ابی ًبیس س٤٠ہ ب ٩اٛوَ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ٩ِ ًَ ١یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اَلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا ََ َ ٢
ََّسَ٧ا َِ ٟی َّل َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوٌَ ٔ ٟ ٔ ٦ا ٔ٣ز ٔبِ ٔ ٩اَلِ َ َِ ٛو َٔ أَ ََل ُت ِش٨َ ٌُ ٔ٤ا ٔ ٩ِ ٣صُ َِ ٨ی َضات َٔک َٗا َ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠لٔ َی َخ ِیب َ َ ٍ ٓ ٔ ِ

ارعا َٓ َ٨زَ ََ ٢ی ِح ُسو بٔا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ي ُ٘و َُّ ٢
َِف ٓ َٔسائْ
َوک َ َ
اُ ٠ٟض ََِّ ٟ ٥و ََل أََ ِ ٧ت َ٣ا اصِ َت َسیِ َ٨ا َو ََل َت َؼ َّس ِٗ َ٨ا َوَلَ َػ َِّ ٠ي َ٨ا َٓاُ ٔ ِ
اًَ ٪ا ْٔ ٣ز َر ُج َّل َط ٔ ّ
َک َ٣ا ا ِٗ َت َٔ ِي َ٨ا َوثَب ِِّت اَلِ َٗ َِس َاََ ٪ِ ٔ ِ ٦ل َٗ ِي َ٨ا َوأَ ِٟٔ٘ي َ ِن َسٜٔي َّ ٨ة ًَ َِ ٠ي َ٨ا َِّٔ٧ا ِٔذَا ٔػیحَ ب ٔ َ٨ا أَ َت ِي َ٨ا َوبٔا ِّٟؼ َیا ٔح ًَ َّو ُٟوا ًَ َِ ٠ي َ٨ا َٓ َ٘ا َ٢
َ ٟ

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ص َذا َّ
اٟشائ َُٔٗ ٙاُٟوا ًَا ٔ٣زُ بِ ُ ٩اَلِ َ َِ ٛو َٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَ ِز َح ُُ ٤ط اہللُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦
َ
ٔیس ْة ث ُ َّ ٪َّ ٔ ِ ٥اہللَ َٓ َت َح َضا
اِصَ٧اص َُِ ٥حًَّی أَ َػابَت ِ َ٨ا َِ ٣د ََ ٤ؼ ْة َطس َ
َو َج َب ِت یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َِ ٟو ََل أَ َِ ٣ت ٌِت َ َ٨ا بٔطٔ َٗا ََٓ ٢أ َت ِي َ٨ا َخ ِیب َ َ ٍ َٓ َح َ ِ
اض ا َِ ٟی ِو ََّ ٦أ ٟذی ُٓتٔ َح ِت ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥أَ ِو َٗ ُسوا ٔ٧ي َ ٍاّ٧ا َٛثٔي َ ٍ ّة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا
ًََِ ٠یض ٔ ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا أَ َِ ٣سی اُ ٨َّ ٟ
وَٗ ٪اُٟوا ًَل َی َِ ٟح َٕٗ ٥ا ًََ ٢ل َی أَ ِّی َِ ٟح َٕٗ ٥اُٟوا ًَل َی َِ ٟح ٔ ٥حُ ُ٤ز ِٕ ٔ ِن ٔش َّی ٕة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َص ٔذظ ٔا٨ِّ ٟي ٍَا ًَُ ٪ل َی أَ ِّی َط ِی ٕئ تُوٗ ٔ ُس َ

َاک َٓ َ٤َّ ٠ا َت َؼ َّ
اٖ ا ِِ َ٘ ٟو ُ٦
َّسو َصا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِو َُ ٧ضزٔي ُ٘ َضا َو َن ِِ ٔشَ ُ٠ضا َٗا َ ٢أَ ِو ذ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَصِزُٔٗو َصا َو ِاُ ٔ ٛ
َ
ات ٔ٨ِ ٣طُ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َُٔ٠وا
اب ُر َِ ٛب َة ًَا ٔ٣ز ٕٓ َََ ٤
ْص َٓت َ َ٨ا َو َ ٢بٔطٔ َی ُضوزٔیًّا َ ٔ ٟی ِ ٔ
کَ َ
اَ ٪س ِی ُ
رضبَطُ َو َی ِز ٔج ٍُ ذُبَ ُ
اب َس ِی ٔٔطٔ َٓأ َػ َ
ٕ ًَا ٔ٣ز ٕٓ ٔیطٔ ٗ ٔ َ ْ

َک أَب ٔی َوأُم ِّی َز ًَ ُ٤وا أَ ًََّ ٪ا ّٔ ٣زا َحب ٔ َم
ک َٓ ُُِ٘ ٠ت ٓ ّٔسی َ ٟ
َٗا ََ ٢سُ ٤ََ ٠ة َرآنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠طاح ٔ ّبا َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َ٣ا ََ ٟ
ًَ َُ ُ٠٤ط َٗا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َُ ٟط ُُِٗ ٠ت َٗا َُ ٟط ُٓ ََل َْ ٪و ُٓ ََل َْ ٪وُٓ ََل َْ ٪وأ ُ َس ِی ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َـيِ ٍ ٔاَلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َّ
َ ی٩
رعب ٔ ٌّی َنظَ أ َب ٔ َضا ِٔ ٣ث َ٠طُ
َو َسَ َٛ ٥َ ٠ذ َب ََٗ ٩ِ ٣ا َُ ٟط ِ ٔ َُّ َٟ ٪ط ََل ِج َز ِ ٔ َو َج َ ٍَ ٤بَي ِ َن ِ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ ُِٔ َّ ٧ط ََ ٟحاص ْٔس َُ ٣حاص ْٔس َٗ ََّ َ ١

ہبیتق نب دیعس احمت نب اامسلیع سیدی نب ایب دیبع ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ
ولگ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت ربیخیک رطػ رفاہن وہےئ مہولگ رات ےکفتق لچ رےہ ےھت وت امجتعںیم
ےس اکی صخش ےن اعرم نب اوکع ےس اہک ہک مت اانپ الکؾ ویکں ںیہن انسےت وہ رافی اک ایبؿ ےہ ہک اعرماشرع ےھتانچہچن اںوہں ےن
دحی انسان رشفع یک۔ اے اہلل ارگ وت ہن وہات وت مہ دہاتی ںیہن اپ ےتکس ےھت ہن مہ دصہق رکےت افر ہن یہ امنز ڑپےتھ اس ےئل وج ھچک مہ
ےنایکاسوکا ےندصےقےسشخبدےافرارگمہدنمشےساقملبوہںوتںیمہاثتبدقؾرھکافرمہرپاانیمطؿبلقانزؽرفام
مہاسفتقوموجدوہںہکبجاالعؿگنجوہافردنمشیھبمہرپاالعؿرکےکہلمحرکےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای

ہیوکؿافٹناہکنراہےہولوگںےنرعضایکاعرمنباوکعریضاہللاعتٰیلہنعںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللاسرپ
رمح رکے۔ امجتع ںیم ےس اکی صخش ےن اہک اے یبن اہلل یلص اہلل ہیلع فملس (تنج) فابج وہیئگ اکش ںیمہ یھب اس ےس افدئہ
ااھٹےندےتی۔رافیاکایبؿےہہکمہربیخےچنہپافراحمرصہ ایکاہیںکتہکمہوکتہبفیلکت یچنہرگماہللاعتٰیلےنحتفانعتییکافر
اسدؿبجاشؾاکفتقآایوتولوگںےنتہبیسآگاگلسح روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچہکہیآگمتےنسک رپ
اگلسح  ےہ؟ ولوگں ےن اہک وگتش رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ سک زیچ ےک وگتش رپ؟ ولوگں ےن اہک اپوتل دگےھ ےک
وگتش رپ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک کنیھپ دف (افر ربنت) وتڑ دف اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسایک(ااسیںیہنوہاتکس)اس(وگتش)وککنیھپدںیافرربونتںوکدوھدںیوتآپےنرفامای(ااھچ)ااسییہرکولرافی
اک ایبؿ ےہ ہک بج رکشلفں ےن فص دنبی رک ی وت اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اکی وہیدی رپ اینپ ولتار اک فار ایک اتہک اس وک لتق
رکےرگماسےکوھچےٹ وہےنےکببسےس(ولتار)وخداؿےکےنٹھگرپیگلافردیہش وہےئگبجولگڑلاح  ےسفا سوہےئوت
ہملساکایبؿےہہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےنےھجمرپاشیؿدھکیرکرفامایہکایکابتےہ؟ںیمےنرعضایکہکریمےامں
ابپ آپ رپدفا وہںولگ ےتہک ںیہہک اعرم ریض اہللاعتٰیلہنع ےکلمع ااکرت وہ ےئگروسؽاہلل یلص اہللہیلعفملس ےن رفامای وکؿ
اتہکےہ؟ںیمےنرعضایکالفںالفںصخشافرادیسنبخضیسزااصنریریضاہللاعتٰیلہنع(ےتہکںیہ)وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایوجہیاتہکےہفہوھجناتہکےہافردفونںاویلگنںوکالمرکآپےنرفامایہکاؿےکےئلدفانگوثابےہفہاہجدرکےنفاےل
اجمدہےھترعبںیماےسیآد یتہبمکدیپاوہےتںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعساحمتنباامسلیعسیدینبایبدیبعہملسنباوکعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رعش افر زجاافردحی وخاینسکرطحیک اجزئ ےہافرایک رکمفہ ےہافر اہللاعتٰیلاک وقؽ ہک رعشاءیک اابتع ےکٹھب وہےئ ولگ رکےتںیہایک مت ںیہن دےتھکی ہک فہ رہ فادیںیم
ریحاؿفرسرگداںرھپےتںیہافرفہولگایسیابتےتہکںیہوجںیہنرکےترگمفہولگوجاامیؿالےئافرلمعاصحلرکےتںیہافراہللوکتہبایدرکےتںیہافرملظےئک
ب
اجےنےکدعبدبہلےتیلںیہافرملظرکےنفاولںوکرقنعبیولعمؾوہاجےئاگہکسکرکفنےتٹلپںیہافرانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےن(یفلکفاد ھتموؿیک)ریسفتہی
ایبؿیکوغلایخالتںیموغےطاگلےتںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1082

راوی ٣ :شسز اس٤اًی ١ایوب ابوَٗلبہ حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَتَی أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ

ک یَا أََ ِ ٧حظَ ُة ُر َویِ َس َک َس ِوّٗا بٔا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ َٗا َ ٢أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة َٓ َتک َ َّ٥َ ٠
ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َب ٌِ ٔف ن َٔشائٔطٔ َو َُ ٌَ ٣ض َّ٩أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی َٕ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ویِ َح َ
ک بٔا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔکَٕ ٤َ ٔ ٠ة َِ ٟو َتک َ َّ ٥َ ٠ب ٔ َضا َب ٌِ ُـٌٔ َٟ ٥ِ ُٜبِت ُُ٤و َصا ًََِ ٠یطٔ َٗ ِو ُُ ٟط َس ِو َٗ َ

دسمداامسلیعاویباوبالقہب رضحتاسن نب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی رکےتںیہاںوہںےنایبؿ ایکہک آرضحنت یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ضعب ویبویں ےک اپس رشتفی الےئ افر اؿ ےک اپس اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل اہنع یھب ںیھت آپ ےن رفامای
اہشجن!ریتیرخایبوہےھجتوشیشںیکوساریوکتہبآہتسہےساہانکناچےئہاھتاوبالقہباکایبؿےہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملس
ک ِنٹل ْ َق َوا ِرتز ِرفامان۔
ےنایسیابتیکہکارگمہںیمےسوکح صخشہیاتہکوتمہاسوکویعمبہ ےتھجینعآپاکوَسْقَ َ
رافی  :دسمداامسلیعاویباوبالقہبرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمنیکیکوجہرکےناکایبؿ۔...
ابب  :ادباکایبؿ
رشمنیکیکوجہرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1083

راوی ٣ :ح٤س ًبسہ ہظا ٦ب ٩رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اس َتأِذ َََ ٪ح َّشا ُ ٪بِ ُ٩
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ِ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
ٕ ب ٔ ََ ٨ش ٔيی
ئ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ثَاب ٔ ٕت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی صٔ َحا ٔ
رشٔٛي َن َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٜ َٓ ٥َ ٠ی َ

َّ
ا٪
َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّشا ََُ ٪ل َ ُس ََّ ٨َّ ٠
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢ذصَ ِب ُت أَ ُس ُّب َح َّش َ
ک ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٤َ َٛ ٥ا ُت َش ُّ ١اٟظ ٌَ َزةُ ٔ ٩ِ ٣ا ٌَِ ٟحٔي ٔن َو ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ا ٪یُ َ٨آٔحُ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ً ٔ َِ ٨س ًَائٔظَ َة َٓ َ٘اَِ ٟت ََل َت ُش ُّب ُط َٓإَّٔ٧طُ ک َ َ
دمحم دبعہ اشہؾ نب رع فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اسحؿ نب اثتب ریض اہلل
اعتٰیلہنعےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرشمنیکیکوجہایبؿرکےنیکااجزت اچیہوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکریمےبسناکایکرکف ےگ(ینعرشمنیکںیمضعباکمہےسیبسنقلعتےہارگاؿیکوجہرکفےگوتریمییھبوجہوہیگ)
اسحؿ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رعض ایک ںیم آپ وکاس ےس اسرطح اکنؽ دفں اگ سج رطح ابؽآےٹ ےس اکنال اجات ےہ اشہؾ نب
رعفہےنا ےنفادلےسلقنایکاںوہںےناہکہکاسحؿریضاہلل اعتٰیلہنعوکرباالھبہنوہکاسےئلہکفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسیکرطػےسوجابدےتیےھت۔
رافی  :دمحمدبعہاشہؾنبرعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رشمنیکیکوجہرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1084

راوی  :اػبح ًبساہلل ب ٩وہب یو٧ص اب ٩طہاب ہظی ٥ب ٩ابی س٨ا ٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب أَ َّ ٪ا َِ ٟض ِی َث َ ٥بِ َ ٩أَبٔی ٔس َ٨ا ٕ ٪أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَُ َّ ٧ط
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِػ َب ُّ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢أَ ّخا َلَ ٥ِ ُٜلَ َي ُ٘و ُ ٢اَّ ٟزٓ ََث َي ٌِىٔی ب ٔ َذا َک ابِ ََ ٩ر َوا َح َة
َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة فٔی َٗ َؼ ٔؼطٔ َی ِذ ُ ُ

ات
َٗا ََ ٢وٓ ٔي َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َی ِتُ٠و َ ٔ ٛتابَ ُط ِٔذَا ا ِنظَ ٌَِّ ٣َ ٙزُ ْ
وٖ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َساكٔ ٍُ أَ َراَ٧ا ا ُِ ٟض َسی َب ٌِ َس ا َِ ٌَ ٟیم َٓ ُُ٘٠وب ُ َ٨ا بٔطٔ ُ٣وٗ ٔ َْ ٨
ی ٩ا َِ ٤َ ٟـا ٔج ٍُ َتا َب ٌَ ُط ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َٗا َ٢
أَ َّ٣َ ٪ا َٗا ََ ٢واٗ ٔ ٍُ یَب ٔ ُ
اَف َ
اس َت ِث ََِ٘ ٠ت بٔا ِٟک َ ٔ ٔ
َفا ٔططٔ ِٔذَا ِ
یت یُ َحافٔی َج َِ ٨ب ُط ًَ َِ ٔ ٩

َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
اٟزُّبَ ِیس ُّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس َواَلِ ِ َ
احبصدبعاہللنبفبہویسنانباہشبمیشہنبایبانسؿرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿ
ایک ہک فہ آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک ذرک ےک دفراؿ ںیم ےتہک ےھت ہک آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترا اھبح  فہ
ےہوجربیابتہناتہکاھتاسےسرمادانبرفاہحریضاہللاعتٰیلہنعےھتوہنجںےناہکاھتہکافرمہںیماہللےکروسؽیلصاہللہیلع
فآہل فملس ںیہ وج اس یک  اتب یک التفت رکےت ںیہ ہکبج  رج یک رفینش اظرہ وہیت ےہ ںیمہ ارمایہ ےک دعب دیساھ راہتس داھکایانچہچن
امہرےدولںوکنیقیےہہکوجھچکاںوہںےنرفامایفہوہرکرےہاگفہراتسگارےتںیہاساحؽںیمہککولہرتسبےسدحیلعہوہاتےہ
ہکبج رشمنیک وخااگبوہں ںیم وبلھج ڑپے وہےت ںیہ لیقع ےن زرہی ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک افر زدیبی ےن وباہطس
زرہیدیعسےسافرارعجےناوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسلقنایک۔
رافی  :احبصدبعاہللنبفبہویسنانباہشبمیشہنبایبانسؿرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رشمنیکیکوجہرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1085

راوی  :ابو اٟامی ٪طٌیب زہزی (زوَسی س٨س) اس٤اًی ١بزازر اس٤اًی ١س٠امی٣ ٪ح٤س ب ٩ابی ًتی ٙاب ٩طہاب ابوس٤٠ہ ب٩
ًبساٟزح ٩٤رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ بً ٩وٖ

ٔیٙ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَخٔی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی ًَت ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ح و َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ا ٪بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت اَلِ َ ِن َؼار َّٔی َي ِش َت ِظض ٔ ُس أَبَا ص َُزیِ َز َة
ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ٖ أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤ح َّش َ

ک بٔاہللٔ َص َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یَا َح َّشا ُ ٪أَ ٔج ِب ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ٓ ََی ُ٘و ُ ٢یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة َنظَ ِستُ َ
َّ
ض َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َن ٌَ ِ٥
اُ ٠ٟض َّ ٥أَی ِِّس ُظ بٔزُو ٔح ا ُِ ُ٘ ٟس ٔ

اوب اامیلؿ بیعش زرہی (دفرسی دنس) اامسلیع ربادر اامسلیع امیلسؿ دمحم نب ایب قیتع انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح ریض اہلل
اعتٰیلہنعنبوعػےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےن اسحؿریضاہللاعتٰیلہنعنباثتبااصنریوکانسہکرضحتاوبرہریہریض
اہلل اعتٰیل ہنع وک وگاہ انب رےہ ںیہ افر د ہ رےہ ںیہ ہک اے اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ںیہمت دخا یک مسق داتی وہں ہک ایک مت ےن
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک اے اسحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہلل ےک روسؽ یک رطػ ےس وجاب
دے،ایاہللاسیکرفحادقلسےکذرہعیاتدیئرک،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنوجابدایاہں(ںیمےنانسےہ)۔
رافی  :اوب اامیلؿ بیعش زرہی (دفرسی دنس) اامسلیع ربادر اامسلیع امیلسؿ دمحم نب ایب قیتع انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح
ریضاہللاعتٰیلہنعنبوعػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رشمنیکیکوجہرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1086

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب طٌبہ ًسی ب ٩ثابت حرضت بزاء رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َ ٍا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ک
َ ٌَ ٣َ ١
ا ٪اصِ ُح ُض ِ ٥أَ ِو َٗا ََ ٢صا ٔجض ٔ َِ ٥و ٔجبِ ٍٔی ُ
َٗا ََ ٔ ٟ ٢ح َّش َ
امیلسؿنب جبہبعش دعی نباثتبرضحترباءریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی رکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہک آرضحنت یلص
اہللہیلعفملسےناسحؿریضاہللاعتٰیلہنعےسرفامایرشمنیکیکوجہرکربجلیہیلعامالسؾریتےاسھتںیہ۔
رافی  :امیلسؿنب جبہبعشدعینباثتبرضحترباءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیرکمفہےہہکیسکصخشرپرعشاسرطحاغ بلآاجےئہکاہللاعتٰیلےکذرکافراملف...
ابب  :ادباکایبؿ
ہیرکمفہےہہکیسکصخشرپرعشاسرطحاغ بلآاجےئہکاہللاعتٰیلےکذرکافراملفررقآؿےساسوکرفکدے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1087

٣وسی ح٨و٠ہ سا ٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ً :بیس اہلل بٰ ٩

وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َح ِ٨وَ َُ ٠ة ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
ََلَ ِ ٪یَ َِ ٤تَ ٔ ٠ئ َج ِو ُٖ أَ َح ٔس ُِ َٗ ٥ِ ٛی ّحا َخي ِ ْ ٍ َٟطُ ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪یَ َِ ٤تَ ٔ ٠ئ ٔط ٌِ ّزا
دیبعاہللنبومٰیسہلظنحاسملرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکآرضحنتیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکمتںیمےسیسکاکٹیپپیپےسرھباجےئوتفہاسےسرتہبےہہکرعشےسرھبے
رافی  :دیبعاہللنبومٰیسہلظنحاسملرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ہیرکمفہےہہکیسکصخشرپرعشاسرطحاغ بلآاجےئہکاہللاعتٰیلےکذرکافراملفررقآؿےساسوکرفکدے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1088

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ حٔؽ اً٤ع ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠لَ ِ ٪یَ َِ ٤تَ ٔ ٠ئ َج ِو ُٖ َر ُج ِٕ َٗ ١ی ّحا َیزٔیطٔ َخي ِ ْ ٍ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ی َِ ٤تَ ٔ ٠ئ ٔط ٌِ ّزا
رمعنبصفحصفحاشمع اوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملسےنرفامایہکیسکصخشاکا ےنٹیپوکپیپےسرھبانوجاسےکٹیپوکاھکاجےئ(ینعرخابرکدے)اسےسرتہبےہ
ہکرعشےسرھبے۔
رافی  :رمعنبصفحصفحاشمعاوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ب
یبنیلصاہللہیلعفملساکرتتب مننک(ریتاداایں)اہھتاخکآولدوہ)افررقعیخلقتج...
ابب  :ادباکایبؿ
ب
یبنیلصاہللہیلعفملساکرتتب مننک(ریتاداایں)اہھتاخکآولدوہ)افررقعیخلقتی(ومڈنیاکیٹ)رفامان۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1089

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍ ٟیث ً٘ی ١اب ٩طہاب رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜي ِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ِ ٔ َّ ٪أَ َِٓ٠حَ أَ َخا أَبٔی ا ِِ ٌَ ُ٘ ٟی ٔص
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ِ
اب َٓ ُُِ٘ ٠ت َواہللٔ ََل آذَ ُُ َٟ ٪ط َحًَّی أَ ِس َتأِذ ٔ ََ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ َخا أَبٔی
اس َتأذ ًَََ ٪ل َ َّی َب ٌِ َس َ٣ا َ٧زَ َ ٢ا ِٔ ٟح َح ُ
ِ
ا ِِ ٌَ ُ٘ ٟی ٔص َِ ٟی َص ص َُو أَ ِر َؿ ٌَىٔی َو َل ٩ِٔ ٜأَ ِر َؿ ٌَ ِتىٔی ا َِ ٣زأَ ُة أَبٔی ا ِِ ٌَ ُ٘ ٟی ٔص ٓ ََس َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َیا

رع َوةُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج ََِ ٟ ١ی َص ص َُو أَ ِر َؿ ٌَىٔی َو َل ٩ِٔ ٜأَ ِر َؿ ٌَ ِتىٔی ا َِ ٣زأَتُ ُط َٗا َ ٢ائ ِ َذنٔی َُ ٟط َٓإُٔ َّ ٧ط ًَ ُّٔ ٤ک َتزٔبَ ِت َیٔ٤ئ ُ٨ک َٗا َِ ُ ٢

َح ُ ٩ِ ٣ٔ ٦اَ ٨َّ ٟش ٔب
ک کَاِ َ ٧ت ًَائٔظَ ُة َت ُ٘و ُِّ َ ٢
َٓب ٔ َذَ ٔ ٟ
ُح ُ٣وا ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة َ٣ا یَ ِ ُ

ییحینبریکبثیللیقعانباہشبرعفہرضح تاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکاوباسیقلےک
اھبح  احلف ےن رپدہیک آتی انزؽ وہےن ےک دعب ھجم ےس ادنرآےنیک ااجزت اچیہ وت ںیم ےن اہک ںیم ااجزت ہن دفں یگ بجکت ہک

ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسااجزتہنےلولںاس ےئلہکاوباسیقلےک اھبح ےنےھجمدفدھ ںیہنالپای ےہہکلبھجم وک
اوباسیقل یک ویبی ےن دفدھ الپای ےہانچہچن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ریمے اس رشتفی الےئ وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسرمدےنھجموکدفدھوتںیہنالپایےہہکلباسیکویبیےنھجموکدفدھالپایےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکاسوکااجزتدےدفاسےئلہکفہاہمترااچچےہ اہمترااہھتاخکآولدوہاجےئ ایسفہجےسرضحتاعہشئ ریضاہللاعتٰیل
اہنعرفامیتںیھتہکراضتعےکببسےساؿروتشںوک جاؾوھجمسوجبسنےس جاؾوہےتںیہ۔
رافی  :ییحینبریکبثیللیقعانباہشبرعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ب
یبنیلصاہللہیلعفملساکرتتب مننک(ریتاداایں)اہھتاخکآولدوہ)افررقعیخلقتی(ومڈنیاکیٹ)رفامان۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1090

راوی  :آز ٦طٌبہ ح ٥ٜابزاہی ٥اسوز حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َِٔ ٩ِ ًَ ٥ُ ٜبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اَلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت أَ َرا َز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َّ
ُقیِ ٕع ِٔٔ َّ ٧ک
يب ّة َحزٔی َّ ٨ة َٔلََ َّ ٧ضا َح َ
َفأَی َػ ٔٔ َّی َة ًَل َی بَ ٔ
اب خ َٔبائ َٔضا َٛئ ٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِ ٪یَ َِ ٔ ٨
ُقی َح َِ ٠قی ْ َِ ُٟة َ ُ ٔ ٟ
اؿ ِت َٓ َ٘ا ََ ِ ًَ ٢
َف َ َ

َح َي ٌِىٔی َّ
َفی ِٔذّا
اٟل َو َ
ََ ٟحابٔ َشت ُ َ٨ا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ُ٨ِ ٛتٔ أَٓ َِـتٔ یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
اٖ َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢ا ِن ٔ ٔ

آدؾہبعشمکحاربامیہاوسدرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنفایسپاکارادہایک وتہیفصریضاہللاعتٰیلہنعوکداھکیہکا ےنےمیخےکدرفازےرپ نیگمغڑھکیںیہاسےئلہکاںیہنضیحآےن
اگلاھتآپےنرفامایومڈنی اکیٹ(ہی رقشییکزابؿےس) ےبکشوتںیمہرفےنکفا ی ےہرھپرفامایایک وت رحن ےکدؿ  راػاافہض رک
یکچےہرضحتہیفصریضاہللاعتٰیلہنعےناہکاہںوتآپےنرفامایرھپوتیھبلچ۔

رافی  :آدؾہبعشمکحاربامیہاوسدرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ظفلزومعاےکاامعتسؽاکایبؿ۔...
ابب  :ادباکایبؿ
ظفلزومعاےکاامعتسؽاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1091

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٣اٟک ابوا٨ٟرض (ً٤ز بً ٩بیس اہلل ٛے آزاز َکزہ َُل )٦ابو٣زہ (ا ٦ہانی ٛے َُل ٦آزاز َکزہ) ا ٦ہانی
ب٨ت ابی كاٟب رضی اہلل ً٨ہا

رض َِ ٣ول َی ًُ ََ ٤ز بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أَبَا َُّ ٣ز َة َِ ٣ول َی أ ُ َِّ ٦صإ ٔ ٧ئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی كَأٟبٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
١
أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أُ َّ٦صَإ ٔ ٧ئ ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی كَأٟبٕ َت ُ٘و َُ ٢ذ َص ِب ُت ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ ٓ ََو َج ِستُ ُط َي ِِ َت ٔش ُ

ُ
َّ
َ ُ
َ
ُ
َفَْ
َوَٓاك َُٔ ٤ة ابِ َُ ٨ت ُط َت ِشت ٍُ ُظ ٓ ََشُ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص ٔذظ ٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ٧ا أ َُّ ٦صإ ٔ ٧ئ ب ٔ ُِ ٨ت أبٔی كَأٟبٕ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢زِ َح ّبا بٔأ َِّ ٦صإ ٔ ٧ئ َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ

ُِٔ ُ ٩ِ ٣شٔ٠طٔ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ثَ َ٤ان ٔ َی َر ٌََ ٛا ٕ
ْص َٖ ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َز ًَ َ ٥ابِ ُ ٩أُم ِّی أَُ َّ ٧ط َٗات ٔ ْ١
ت َُ ٠ِ ٣ت ٔحّٔا فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
َر ُج َّل َٗ ِس أَ َج ِزتُطُ ُٓ ََل ُ ٪بِ ُ ٩ص َُبي ِ َ ٍ َة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أَ َج ِزَ٧ا َ ٩ِ ٣أَ َج ِز ٔ
ت یَا أَُ َّ٦صإ ٔ ٧ئ َٗاَِ ٟت أ ُ ُّ ٦صَإ ٔ ٧ئ
َوذَا َک ُؿ ّهی

دبعاہللنبہملسمامکلاوبارضنل(رمعنبدیبعاہللےکآزادرکدہالغؾ)اوبرمہ(اؾاہینےکالغؾآزادرکدہ)اؾاہینتنبایباط بلریض
اہللاہنعےسرفاتیرکےتںیہاؿوکایبؿرکےتوہےئ انسہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمحتف ےکاسؽ
احرضوہح وتںیم ےنداھکیہکآپلسغرفامرےہںیہافر آپیکاصازبادیرضحتافہمطریضاہللاعتٰیلاہنعرپدہ ےئکوہےئںیہ
ںیم ےن آپ وک السؾ ایک آپ ےن رفامای ہک اؾ اہین وخش آوددی بج لسغ ےس افرغ وہےئ وت ڑھکے وہےئ افر آھٹ رںیتعک امنز
ڑپںیھاساحؽںیمہکآپاکیڑپکاےٹیپلوہےئےھتبجامنزےسافرغوہےئوتںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل

فملسریمیامںاکاٹیباتہکےہہکسجصخشوکینعالفںنبریبہہوکوتےنانپہدیےہ ںیماسوکلتقرکدفںاگروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ہک اے اؾ اہین ریض اہلل اعتٰیل اہنع سج وک وت ےن انپہ دی ںیم ےن یھب اس وک انپہ دی اؾ اہین ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک
ایبؿےہہکفہاچتشاکفتقاھت۔
رافی  :دبع اہلل نب ہملسم امکل اوبارضنل (رمع نب دیبع اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ) اوبرمہ (اؾ اہین ےک الغؾ آزاد رکدہ) اؾ اہین تنب ایب
اط بلریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشاک(یسکوک)فنلکانہک۔...
ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشاک(یسکوک)فنلکانہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1092

٣وسی ب ٩اس٤اًی ١ہ٤اٗ ٦تازہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی :
ٰ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َر ُج َّل
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َي ُش ُ
َک
و ٚبَ َسّ َ ٧ة َٓ َ٘ا َِ ٢ار َِ ٛب َضا َٗا ََ َّ ٧ِٔ ٢ضا بَ َسْ َ ٧ة َٗا َِ ٢ار َِ ٛب َضا َٗا ََ َّ ٧ِٔ ٢ضا بَ َسْ َ ٧ة َٗا َِ ٢ار َِ ٛب َضا َویَِ ٠

ومیس نب اامسلیع امہؾ اتقدہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک
داھکیوجرقابیناکافٹناکنہےئاجراہاھتآپےنرفامایہکاسرپوساروہاجاسےناہکہکہیرقابیناکافٹنےہ(رھپ)آپےنرفامایاس
رپوساروہاجاسےناہکہیرقابیناکافٹنےہآپےنرفامایفنلک(ریتیرخایبوہ)وتاسرپوساروہاج۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیعامہؾاتقدہرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشاک(یسکوک)فنلکانہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1093

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ٣اٟک ابواٟز٧از ارعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
اٟثأ٧ی ٔة أَ ِو فٔی َّ
و ٚبَ َسّ َ ٧ة َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ ِار َِ ٛب َضا َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِٔ َّ ٧ضا بَ َسْ َ ٧ة َٗا َِ ٢ار َِ ٛب َضا َویَِّ َ ٠
اٟثاَ ٔ ٟثةٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َر ُج َّل َي ُش ُ
َک فٔی َ
ہبیتق نب دیعس امکل اوبازلاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
اکی صخش وکداھکی ہک رقابین اک افٹناکنہےئ اجراہ ےہ آپ ےن اس ےس اہک ہک وت اس رپ وسار وہاجاس ےن رعض ایک ہک ای روسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسہیوترقابیناکافٹنےہآپےندفرسیابرایرسیتیابرںیمرفامایہکریتیرخایبوہوتوساروہاج۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسامکلاوبازلاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشاک(یسکوک)فنلکانہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1094

راوی ٣ :شسز ح٤از ثابت ب٨انی ا٧ص ب٣ ٩اٟک و ایوب ابوَٗلبہ ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا٪
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوأَ ُّی َ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط ُ ََُل ُْ َٟ ٦ط أَ ِس َو ُز ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أََ ِ ٧حظَ ُة َی ِح ُسو َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
َف َوک َ َ

ک یَا أََ ِ ٧حظَ ُة ُر َویِ َس َک بٔا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویِ َح َ
دسمدامحداثتبانبیناسننبامکلفاویباوبالقہباسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےنایبؿایکہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رفس ںیم ےھت افر آپ ےک اسھت آپ اک اکی ایسہ الغؾ اھت ےسج اہشجن اہک اجات اھت وج زیتی ےک
اسھتافوٹنںوکاکنہےئاجراہاھتوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسرفامایریتیرخایبوہاےساایہشجنذرااؿوشیشںوکاھبنسؽرک
ےلاج(وشیشںےسرمادوعرںیتںیھت)۔
رافی  :دسمدامحداثتبانبیناسننبامکلفاویباوبالقہباسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشاک(یسکوک)فنلکانہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1095

٣وسی ب ٩اس٤اًی ١وہیب خاٟس ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابی بُکہ ابوبُکہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی :
ٰ

َ
ُک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَثِى َی َر ُج ًَْ ١ل َی َر ُج ٕ١
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
ا٣َ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪از ٔ ّحا َلَ ََ ٣حا ََ ٟة ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ ١أَ ِح ٔش ُب
ک َٗ َل ٌِ َت ًُ َٙ ُ٨أَخٔی َ
ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ویِ ََ ٠
ک ثَ ََلثّا َ ٩ِ ٣ک َ َ
اَ ٪ي ٌِ َ٥ُ ٠
ُٓ ََلّ٧ا َواہللُ َح ٔشيبُطُ َو ََل أ ُ َزکِّی ًَل َی اہللٔ أَ َح ّسا ِ ٔ ِ ٪ک َ َ

ومیس نب اامسلیعفبیہ اخدل دبعارلنمح نب ایب رکبہ اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی
صخشےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمیسکیک رعتفییکوتآپےنرفامایریتیابتیہوہوتےنا ےناھبح یکرگدؿاکندی
نیتابرآپےنرفامایمتںیمےسسج یسکوکیسکیکرعتفیرکانیہوہافرارگفہاسوکاجاتنےہوتاےسانہکاچےئہہکںیمالفںوکااسی
امگؿرکاتوہںافراہللاساکرگناؿےہافراہللےکاسےنمںیمیسکاکستہیکںیہنرکاتوہں۔

رافی  :ومٰیسنباامسلیعفبیہاخدلدبعارلنمحنبایبرکبہاوبرکبہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشاک(یسکوک)فنلکانہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1096

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩ابزاہی ٥وٟیس اوزاعی زہزی ابوس٤٠ہ و ؿحاک حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩اَلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َو َّ
اٟـحَّا ٔک ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس

ِْصة ٔ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی َتٕ ٔ٤ی ٥یَا
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢بَ ِي َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ٘ ٔش ُ ٥ذ َ
َات یَ ِوِ ٔ ٗ ٕ ٦ش ّ٤ا َٓ َ٘ا َ ٢ذُو ا ِٟد َُوي ٔ َ
َک ََ ٩ِ ٣ي ٌِ ٔس ُِٔ ٢ذَا  ٥َِ ٟأَ ًِسٔ َِ٘ َٓ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ ائ ِ َذ ِ ٪لٔی ٓ ِ َ
ُق
ََل ِ ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ًِ ٔس َِٗ ٢ا ََ ٢ویَِ ٠
ْض ِب ًَُ٘ ُ٨طُ َٗا َََ ٢ل ِ ٔ َُّ َٟ ٪ط أَ ِػ َحابّا یَ ِح ٔ ُ
ُوِّ ٩ِ ٣ٔ ٪
ی٤ُ َٛ ٩زُو َّٔ ٚ
اٟش ِض ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟز َّٔ ٣ی ٔة یُ ِ٨وَ زُ ِلٔ َی َن ِؼٔ٠طٔ ٓ َََل
اٟس ٔ
أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛػ ََل َت ُط ََ ٍَ ٣ػ ََلت ٔض ٔ َِ ٥و ٔػ َیا َُ ٣ط َٔ ٍَ ٣ػ َیا ٔ٣ض ٔ ِ ٥یَ ِ٤زُٗ َ

یُو َج ُس ٓ ٔیطٔ َط ِی ْئ ث ُ َّ ٥یُ ِ٨وَ زُ ِلٔ َی ر َٔػآٔطٔ ٓ َََل یُو َج ُس ٓ ٔیطٔ َط ِی ْئ ث ُ َّ ٥یُ ِ٨وَ زُ ِلٔ َی َن ٔـ ِّیطٔ ٓ َََل یُو َج ُس ٓ ٔیطٔ َط ِی ْئ ث ُ َّ ٥یُ ِ٨وَ زُ ِلٔ َی ٗ َُذذٔظ ٔٓ َََل یُو َج ُس

َف َث َو َّ
ی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔأَ ِو
 ١ثَ ِس ٔ
ض آیَ ُت ُض َِ ٥ر ُج ِْ ٔ ِ ١ح َسی یَ َسیِطٔ ِٔ ٣ث ُ
ْخ ُج َ
وًَ ٪ل َی ح ٔي ٔن َفُ ِ َٗ ٕة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
اٟس َ ٦یَ ِ ُ
ٓ ٔیطٔ َط ِی ْئ َٗ ِس َس َب َ ٙا ِِ َ ٟ
 ١ا َِ ٟب ِـ ٌَ ٔة َت َس ِر َز ُر َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس أَ ِط َض ُس ََ ٟشُ ٌِ ٔ٤ت ُط ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِط َض ُس أَنِّی ُُ ٨ِ ٛت ًََ ٍَ ٣ل ٔ ٕٓی ح ٔي َن
ِٔ ٣ث ُ
َٗا َت َُ ٠ض َِٓ ٥ا ُِ ٟتَ ٔ٤ص فٔی ا ِِ َ٘ ٟتل َی َٓأت ُ َٔی بٔطٔ ًَل َی اٌِ ٨َّ ٟتٔ َّأ ٟذی َن ٌَ َت أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دبعارلنمح نب اربامیہ فدیل افزایع زرہی اوبہملس ف احضک رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں
ےنایبؿایکہکاکیابرآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغمیسقترفامرےہےھتہکذفایوخ رصےنوجینبمیمتاکاکیرفداھتاہک
ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسااصنػےسمیسقترفامےآپےنرفامایہکریتیرخایبوہںیمدعؽےساکؾہنولںاگوترھپوکؿ
دعؽرکےاگرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایک(ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس)ااجزتدےئجیہکںیماسیکرگدؿ
اڑا دفں آپ ےن رفامای (ااسیہن رکف) اس ےئلہک اس ےک ضعباسیھت اےسی وہں ےگ ہک مت ںیم ےس اکی اؿ یکامنزفں افر رفزفں

ےکاقمےلبںیماینپ امنزافر رفزےوکریقحںیھجمس ےگاحالہکنفہدنیےساسرطحےلکن وہےئوہںےگسجرطح ریتامکؿےس
لکن اجات ےہ ہن اس ریت ےک رپ رپ ھچک اشنؿ وہ افر ہن اس ےک ےچین افر ہن اس ےک رپفں رپ ھچک ابیق وہ اس یک اشنین ہی ےہ ہک فہ ولگ
املسمونں ںیم رفتہق ےک فتق اظرہ وہں ےگ افر اؿ ںیم اکی صخش ااسی وہاگ سج اک اہھت ااسی وہاگ ےسیج وعرت ےک اتسپؿ ای ےسیج
وگتش اک ولڑھتا وج  جتک رکات وہ (رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک) ںیم وگایہ داتی وہں ہک ںیم ےن اؿ وک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہافر(اسیکیھب)وگایہداتیوہںہکںیمرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےکاسھتاس
گنجےکفتقوموجداھتفہوتقمولںںیمالتشایکایگوتایسرطحالمسجرطحآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاھت۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہفدیلافزایعزرہیاوبہملسفاحضکرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشاک(یسکوک)فنلکانہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1097

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩ات ١ابواٟحشً ٩بساہلل اوزاعی اب ٩طہاب ح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَبُو ا َِ ٟح َش ٔ ٩أَ ِخبَ ٍََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا اَلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
ک
اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َُ ِٜ٠ت َٗا ََ ٢ویِ َح َ

اَٗ ٪ا َ ٢أَ ًِت َِٔ ٙر َٗ َب ّة َٗا َ٣َ ٢ا أَ ٔج ُس َصا َٗا ََُ ٓ ٢ؼ َِ ٥ط ِض َزیِ ٔ٣ُ ٩ت َ َتابٔ ٌَي ِ ٔن َٗا َََ ٢ل أَ ِس َت ٔلی ٍُ َٗا َ٢
َٗا ََ ٢و َٗ ٌِ ُت ًَل َی أَصِلٔی فٔی َر ََ ٣ـ َ
َٓأَكٌِ ِٔٔ ٥س ِّتي َن ِٔ ٣شٜٔي ّ٨ا َٗا َ٣َ ٢ا أَ ٔج ُس َٓأت ُ َٔی بٔ ٌَ َز َٕ٘ َٓ ٚا َُ ٢خ ِذ ُظ َٓ َت َؼ َّس ِ ٚبٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ًَل َی َُيِ ٍ ٔأَصِلٔی ٓ ََو َّأ ٟذی
ک أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حً َّی بَ َس ِت أََ ِ ٧یاب ُ ُط َٗا َُ ٢خ ِذ ُظ َتا َب ٌَ ُط
َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َ٣ا بَي ِ َن كَُ ُ٨ي ِی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ أَ ِح َو ُد ٔ٣ىِّی ٓ ََـ ٔح َ

ک
یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َویِ ََ ٠
دمحم نب اقملت اوبانسحل دبعاہلل افزایع انب اہشب دیمح نب دبعارلنمح اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی

صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم وت الہک
وہایگ آپ ےن رفامای ریتی رخایب وہ (ایک وہا) اس ےن رعض ایک ںیم ےن راضمؿ ںیم اینپ ویبی ےس تبحص رک ی آپ ےن رفامای اکی
الغؾآزادرکاسےن اہکریمےاپس الغؾںیہنآپےن رفامایرھپدف ےنیہموتمارترفزے رھکےلاسےناہک ںیماسیکاطتق ںیہن
راتھکآپےنرفامایہکاسھٹونیکسمںوکاھکانالھکاسےناہکہکریمےاپسںیہنےہانچہچناکیرعؼ(اکیامیپہنےہ)الایایگ(سج
ںیموجھکرںیںیھت)آپےنرفامایاسوکےلاجافردصہقرکاسےنوپاھچایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکا ےنرھگفاولںےک
العفہ دفرسفں وک (دفں) ؟ مسق ےہ اس اجؿیک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ودہنی ںیم ھجم ےس زایدہ وکح  اتحمج ںیہن وت یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسسنہدےاہیںکتہکآپیککجلناںاظرہوہ ںیئگآپےنرفامایوتاسوکےلےلویسنےنزرہیےساسیک
اتمتعبںیمرفاتییکےہافردبعارلنمحنباخدلےنزرہیےسفنلکاکظفللقنایک۔
رافی  :دمحمنباقملتاوبانسحلدبعاہللافزایعانباہشبدیمحنبدبعارلنمحاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشاک(یسکوک)فنلکانہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1098

راوی  :س٠امی ٪بً ٩بساٟزح ٩٤وٟیس ابوً٤زو اوزاعی اب ٩طہاب زہزی ًلاء ب ٩یزیس ٟیثی حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو اَلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
بِ َٔ ٩یز ٔ َ َّ
َ َ
َ
ک ِ ٔ َّ٪
رعاب ٔ ًّیا َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِخب ٔ ِ ٍنٔی ًَ ِ ٩ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ویِ َح َ
یس اِ ٠ٟیثٔ ِّی ًَ ِ ٩أبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أ َّ ٪أ ِ َ
ئ ا ِٟب ٔ َحارٔ
َک ِٔٔ ٩ِ ٣ب ٔ َٕٗ ١ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢ض ِ ١تُ َؤ ِّزی َػ َس َٗ َت َضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢ا ًِ ََ ٩ِ ٣ٔ ١ِ ٤و َرا ٔ
َطأ ِ َ ٪ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َطس ْ
ٔیس ٓ ََض َِ ٟ ١
ٔ
ک َط ِیئّا
َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ  ٩َِ ٟیَت َ ٍ َک َٔ ٔ ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣

امیلسؿنبدبعارلنمحفدیلاوبرمعفافزایعانباہشبزرہیاطعءنبسیدییثیلرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ارعایب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم رجہت ےک قلعتم ربخ دےئجی وت
آپےنرفامایریتارباوہرجہتوتتہبتخسزیچےہایکریتےاپسافٹنےہاسےناہکاہںآپےنرفامایایکوتاساکدصہقادارکات
ےہاسےناہکاہںآپےنرفامایوتدرایےکاسرطػرہرکاانپاکؾےئکاجاہللاعتٰیلریتےاامعؽںیمےسھچکاض عہنرکےاگ۔
رافی  :امیلسؿنبدبعارلنمحفدیلاوبرمعفافزایعانباہشبزرہیاطعءنبسیدییثیلرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشاک(یسکوک)فنلکانہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1099

راوی ً :بس اہلل بً ٩بساٟوہاب خاٟس ب ٩حارث طٌبہ واٗس ب٣ ٩ح٤س ب ٩زیس ٣ح٤س ب ٩زیس حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اب َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩واٗ ٔ ٔس بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩زیِ ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟو َّص ٔ
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ویِ َ ٥ِ ُٜ٠أَ ِو َویِ َحَٗ ٥ِ ُٜا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َط َّ
ک ص َُو ََل َت ِز ٔج ٌُوا َب ٌِسٔی
رض ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َویِ َحَ ٥ِ ُٜو َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َویِ َ ٥ِ ُٜ٠أَ ِو َویِ َح٥ِ ُٜ
ُّ َّٔ ٛارا َي ِ ٔ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ
اب َب ٌِ ٕف َو َٗا َ ٢اُ ِ ٨َّ ٟ

دبع اہلل نب دبعاولاہب اخدل نب احرث ہبعش فادق نب دمحم نب زدی دمحم نب زدی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل
بجک
ہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنفمکلیایف م(ریتارباوہایریتیرخایبوہ)رفامای(ہبعشاکایبؿےہہکفادقنبدمحم وک
بک
ہبش وہا) ریمے دعب اکرف وہ رک اکی دفرسے یک رگدؿ ہن امرےن وگل افر رضن ےن ہبعش ےس ف ج م اک ظفل لقن ایک افر رمعاؿ نب دمحم ےن
بجک
ا ےنفادلےسفمکلیافف ملقنایکےہ۔

رافی  :دبعاہللنبدبعاولاہباخدلنباحرثہبعشفادقنبدمحمنبزدیدمحمنبزدیرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشاک(یسکوک)فنلکانہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1100

راوی ٤ً :زو بً ٩اػ ٥ہ٤اٗ ٦تازہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟباز ٔ َی ٔة أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًََ٣ی َّ
ک َو َ٣ا أَ ًِ َس ِز َت ََ ٟضا َٗا َ٣َ ٢ا أَ ًِ َس ِز ُت ََ ٟضا ِ ٔ ََّل أَنِّی أُح ُّٔب اہللَ َو َر ُسو َٟطُ َٗا َ٢
اٟشا ًَ ُة َٗائ َْٔ ٤ة َٗا ََ ٢ویِ ََ ٠

ٔیسا ٓ ََ٤زَّ ُ ََُل ِْٔ٤ُِ ٠ٟٔ ٦ي َ ٍة ٔ َوک َ َ َ
َقانٔی
َف ّحا َطس ّ
ک َٗا ََ ٢ن ٌَ ِٔ َ ٓ ٥
ک َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ ِحب َ ِب َت َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َوِ َ ٧ح َُ َٛ ٩ذَ ٔ ٟ
َِٔ َّ ٧
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أ ِ َ
ََف ِح َ٨ا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َ َ
ِ َص َذا َٓ ٩َِ ٠یُ ِسر َُٔ ٛط ا َِ ٟض َز َُ ٦حًَّی َت ُ٘ َوَّ ٦
ْص ُظ ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َسُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َٓ َ٘ا َ ٪ِ ٔ ِ ٢أ ُ ِّ َ
اٟشا ًَ ُة َوا ِخ َت َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

رمعفنباعمصامہؾاتقدہرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکداہیویتںںیمےساکیصخشیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس یک دختم ںیم آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملسایقتم بک وہیگآپ ےن رفامای ریتی رباح  وہ وت ےن اس
ےکےئلایکاسامؿرکراھکےہاسےناہکںیمےنھچکاسامؿںیہنایکزجباسےکہکںیماہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےس تبحم رکات وہں آپ ےن رفامای وت اس ےک اسھت وہاگ سج ےس تبحم رکات ےہ اس رپ مہ ےن رعض ایک ایک مہ یھب ایس رطح وہں
ےگ آپ ےن رفامای اہں اس دؾ مہ ولوگں وک تہب وخیش وہح  اےنت ںیم ریغمہ اک اکی الغؾ سگرا وج ریما رصعمہ اھت آپ ےن رفامای ارگ ہی
زدنہ راہ وت اس ےک ڑباھےپ ےسےلہپایقتمآ اجےئ یگ افر ہبعش ےن اتقدہ ےس ہی دحثیرصتخما رفاتییک ےہ ہک ںیم ےن اسن ریض
اہللاعتٰیلہنعےساںوہںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس۔
رافی  :رمعفنباعمصامہؾاتقدہرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع

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

اہللزبرگفربرتیکتبحمیکاشنیناکایبؿاسےئلہکاہللاعتٰیلےنرفامایہکارگ...
ابب  :ادباکایبؿ
اہللزبرگفربرتیکتبحمیکاشنیناکایبؿاسےئلہکاہللاعتٰیلےنرفامایہکارگمتاہللےستبحمرےتھکوہوتریمیریپفیرکفاہللاعتٰیلںیہمتوبحمبرےھکاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1101

راوی  :برش ب ٩خاٟس ٣ح٤س ب ٩جٌَف طٌبہ س٠امی ٪ابووائً ١بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َٗا َ ٢ا ِ٤َ ٟزِ ُئ َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ َح َّب

رشب نب اخدل دمحم نب رفعج ہبعش امیلسؿ اوبفالئ دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکآد یاسےکاسھتوہاگسجےستبحمرکاتےہ۔
رافی  :رشبنباخدلدمحمنبرفعجہبعشامیلسؿاوبفالئدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اہللزبرگفربرتیکتبحمیکاشنیناکایبؿاسےئلہکاہللاعتٰیلےنرفامایہکارگمتاہللےستبحمرےتھکوہوتریمیریپفیرکفاہللاعتٰیلںیہمتوبحمبرےھکاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1102

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس جزیز اً٤ع ابووائ ١حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ َٕٔٗ ١ا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َجا َئ

ٕ َت ُ٘و ُ ٢فٔی َر ُج ٕ ١أَ َح َّب َٗ ِو ّ٣ا َوَ ٥َِ ٟی َِ ٠ح ِ ٙبٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ٢
َر ُج ِْ ١لٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟز ُئ َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ َح َّب َتا َب ٌَ ُط َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ ٕ ٦و ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُِ َ ٩قَ ٕ ٦وأَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع
ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ہبیتق نب دیعس رجری اشمع اوبفالئ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتیرکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی
صخشروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآایافررعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!آپاسےکقلعتم
ایک رفامےتںیہ وج یسکوقؾ ےستبحمرکے افراس وک ہن اپےئ وت روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایآد ی اس ےکاسھت وہاگ
سج ےس تبحم رکات وہاگ۔ رجری نب احزؾ امیلسؿ نب رقؾ افر اوبوعاہن ےن وباہطس اشمع اوبفالئ رضحت دبعاہلل آرضحنت یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےساسےکاتمعدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسرجریاشمعاوبفالئرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اہللزبرگفربرتیکتبحمیکاشنیناکایبؿاسےئلہکاہللاعتٰیلےنرفامایہکارگمتاہللےستبحمرےتھکوہوتریمیریپفیرکفاہللاعتٰیلںیہمتوبحمبرےھکاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1103

ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ابو نٌی ٥سٔیا ٪اً٤ع ابووائ١
ٰ

وسی َٗا َٔٗ ٢ی َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ١ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َُ ٣
 ١یُ ٔح ُّب ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦و َ٤َّ ٟا َی َِ ٠ح ِ ٙبٔض ٔ َِٗ ٥ا َ ٢ا ِِ ٤َ ٟز ُئ َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ َح َّب َتا َب ٌَطُ أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس
اَّ ٟز ُج ُ
اوبمیعنایفسؿاشمعاوبفالئ اوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیرکےت ںیہہکیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےس یسکےنوپاھچہک
اکی آد ی یسک وقؾ ےس تبحم رکات ےہ افر فہ اس ےس لم ںیہن اکس آپ ےن رفامای آد ی اس ےک اسھت وہاگ سج ےس تبحم رکات ےہ

اوباعمفہیافردمحمنبدیبعےناسےکاتمعدحثیرفاتییک۔
رافی  :اوبمیعنایفسؿاشمعاوبفالئاوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اہللزبرگفربرتیکتبحمیکاشنیناکایبؿاسےئلہکاہللاعتٰیلےنرفامایہکارگمتاہللےستبحمرےتھکوہوتریمیریپفیرکفاہللاعتٰیلںیہمتوبحمبرےھکاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1104

راوی ً :بساً ٪بساٛ ٪ے واٟس طٌبہ ً٤زو ب٣ ٩زہ سا ٥ٟب ٩ابی اٟحٌس ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٣ُ ٩زَّ َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ٣َ ٥َ ٠ی َّ
اٟشا ًَ ُة یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٣َ ٢ا أَ ًِ َس ِز َت ََ ٟضا َٗا َ٣َ ٢ا أَ ًِ َس ِز ُت ََ ٟضا َٔٛ ٩ِ ٣ثٔي ٍ ٔ َػ ََلة ٕ َو ََل َػ ِوَ ٕ ٦وَلَ
َػ َس َٗ ٕة َو َل ٜٔىِّی أُح ُّٔب اہللَ َو َر ُسو َٟطُ َٗا َ ٢أََ ِ ٧ت َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ ِحب َ ِب َت

دبعاؿ دبعاؿ ےک فادل ہبعش رمعف نب رمہ اسمل نب ایب ادعجل اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش
ےن آرضحنت یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس وپاھچ ای روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ایقتم بک وہیگآپ ےن رفامایوت ےن اس ےک
ےئلایکاسامؿایہمرکراھکےہ؟اسےناہکںیمےنتہبزایدہامنزرفزفںاکاسامؿوتایہمںیہنایکرگمہیہکںیماہللافراسےکروسؽ
ےستبحمرکاتوہںآپےنرفامایوتاسےکاسھتوہاگسجےستبحمرکاتےہ۔
رافی  :دبعاؿدبعاؿےکفادلہبعشرمعفنبرمہاسملنبایبادعجلاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشاکیسکوکانہکہکدفروہاج۔...

ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشاکیسکوکانہکہکدفروہاج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1105

راوی  :ابو اٟوٟیس  ،س ٥٠ب ٩زریز ابورجاء حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َس ِ ٥ُ ٠بِ َُ ٩ز ٔریز ٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َر َجا ٕئ َسُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
اٟس ُّر َٗا ٢ا ِخ َشأ ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٔ ٥َ ٠لبِ َٔ ٩ػائ ٔ ٕس َٗ ِس َخ َبأ ِ ُت َ ٟ
َک َخبٔیئّا ٓ ََ٤ا ص َُو َٗا ََ ُّ ٢
اوب اولدیل  ،ملس نب زرری اوبراجء رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فآہلفملس ےن انب اصدئ(انب ایصد) ےس رفامایہک ںیم ےن ا ےندؽ ںیم اہمترے ےئل اکی ابت اپھچ ریھک ےہ اتبؤ فہ ایک زیچ
ےہاسےناہکدوھاںےہآپےنرفامایدفروہاج۔
رافی  :اوباولدیل،ملسنبزرریاوبراجءرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشاکیسکوکانہکہکدفروہاج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1106

راوی  :ابو اٟامی ٪طٌیب زہزی سا ٥ٟبً ٩بساہلل ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخبَ ٍَ ُظ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ٩
اب اَ ِ ٧لَ ٍَ ٣َ ََٙ ٠ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َرص ِٕم ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ ٗ ٔ َب َ ١ابِ َٔ ٩ػیَّاز ٕ َحً َّی َو َج َس ُظ َیُ ٌَِ ٠ب ٍََ ٣
ا َِ ٟد َّل ٔ

َّ
ْض َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ِ٤َِ ٠ِٟٔا ٔ ٪فٔی أُك ُ ٔ ٥بَىٔی ََِ ٣ا ََ ٟة َو َٗ ِس َٗ َار َب ابِ َُ ٩ػیَّاز ٕیَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ا ُِ ٟحَ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ُ٠ي ِظ ٌُزِ َحًی َ َ
ک َر ُسو ُ ٢اَلِ ُ ِِّّ ٣یي َن ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ابِ َُ ٩ػیَّاز ٕأَ َت ِظ َض ُس أَنِّی
هَ ِض َز ُظ ب ٔ َی ٔسظ ٔث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َت ِظ َض ُس أَنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َ٨وَ َز َِِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َض ُس أََ َّ ٧
َف َّؿ ُط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢آ َُ ٨ِ ٣ت بٔاہللٔ َو ُر ُسٔ٠طٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََٔ ٢لبِ َٔ ٩ػیَّاز ٕ َ٣اذَا َت َزی َٗا َ ٢یَأِت ٔیىٔی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َ َ
ک اَلِ َ ِ٣زُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠نِّٔی َخ َبأ ِ ُت
َػاز ٔ َْ ٚوکَاذ ٔ ْب َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ َِّ ٠م ًََِ ٠ی َ
ْض ِب ًُُ َ٘ ُ٨ط َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٟس ُّر َٗا َ ٢ا ِخ َشأ ِ ََٓ ٩َِ ٠ت ٌِ ُس َو َٗ ِس َر َک َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َتأ ِ َذ ُ ٪لٔی ٓ ٔیطٔ أَ ِ ٔ
َ ٟ
َک َخبٔیئّا َٗا َ ٢ص َُو ُّ
َک فٔی َٗ ِتٔ٠طٔ َٗا ََ ٢ساََ ٓ ٥ْ ٔ ٟشُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪ِ ٔ ِ ٥َ ٠یَ ٩ِ ُٜص َُو ََل ُت َش َُّ ٠م ًََِ ٠یطٔ َوِ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یَ ٩ِ ُٜص َُو ٓ َََل َخي ِ َ ٍ َ ٟ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی َی ُؤ َّ٣ا ٔ ٪اِ ٨َّ ٟد ََّ ١أًٟی ٓ َٔیضا ابِ ُ٩
َي ُ٘و ُ ٢اَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َػیَّاز ٕ َحًَّی ِٔذَا َز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَٔ ََٔ ٙر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َّتقٔی ب ٔ ُح ُذو َٔ اِ ٨َّ ٟد َٔ ١وص َُو

َ
یَ ِدتٔ ُ َ
یضا َر َِ ٣ز َْ ٣ة أَ ِو
َفا ٔططٔ فٔی َٗ ٔلی َٔ ٕة َُ ٟط ٓ ٔ َ
 ١أ َِ ٪ي ِش َ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٤ابِ َٔ ٩ػیَّاز ٕ َط ِیئّا َٗ ِب َ ١أ ِ ٪یَ َزا ُظ َوابِ َُ ٩ػیَّاز ٕ ُِ ٣ـ َلحٔ ٍْ ًَل َی ٔ َ
َفأَ ِت أ ُ ُّ ٦ابِ َٔ ٩ػیَّاز ٕ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو یَ َّتقٔی ب ٔ ُح ُذو َٔ اِ ٨َّ ٟد َٔ٘ َٓ ١اَِ ٟت َٔلبِ َٔ ٩ػیَّاز ٕ أَ ِی َػ ٔ
اٖ َوص َُو
َز ِ٣زَ َْ ٣ة َ َ
اس ُُ ٤ط َص َذا َُ ٣ح َّْ ٤س َٓت َ َ٨اهَی ابِ َُ ٩ػیَّاز ٕ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َت َز َِ ٛت ُط بَي َّ َن َٗا ََ ٢ساَٗ ٥ْ ٔ ٟا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٗ َا٦
ِ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠فٔی ا٨َّ ٟا ٔ َ
ََک َّ
اٟس َّجا ََ٘ َٓ ٢ا َِ ٢نِّٔی أُٔ ِ ٧ذ ُر ُ٤ُ ٛو ُظ َو َ٣ا ٔ٩ِ ٣
َ
ِ َ َ َ
ض َٓأثِى َی ًَل َی اہللٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَصُِ ُ٠ط ث ُ َّ ٥ذ َ َ
و ٪أَُ َّ ٧ط أَ ًِ َو ُر َوأَ َّ٪
ٔ َ ٧ي ٕ ٓی ِ ٔ ََّل َو َٗ ِس أََ ِ ٧ذ َر ُظ َٗ ِو َُ ٣ط َِ َ٘ ٟس أََ ِ ٧ذ َر ُظ ُْ ٧وح َٗ ِو َُ ٣ط َو َل ٜٔىِّی َسأَُٗو َُ ٢لٔ ٓ ٥ِ ُٜیطٔ َٗ ِو َّل َ ٥َِ ٟي ُ٘ ُِ ٠ط ٔ َ ٧ي ٌّی ِ َ٘ ٔ ٟو ٔ٣طٔ َت ٌَِ ٤َُ ٠
ی٩
اہللَ َِ ٟی َص بٔأ َ ًِ َو َر َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ َخ َشأ ِ ُت ا ِٟکََِ ٠ب َب ٌَّ ِستُ ُط َخا ٔسئٔي َن ُِ ٣ب ٌَ ٔس َ
اوب اامیلؿ بیعش زرہی اسملنب دبعاہلل دبعاہلل نبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت رمع
نباطخبریضاہللاعتٰیلہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکاسھتآپےکدنچاحصہبےکاسھتانبایصدیکرطػرفاہنوہےئینب
اغمہل ےک ہلحم ںیم ڑلوکں ےک اسھت اےس ےتلیھک وہےئ اپای اسفتق فہ نس ولبغ ےک رقبی اھتاس وک آپیک رشتفی آفری اک ملع ہن
وہا اہیںکتہک روسؽ اہللیلص اہللہیلعفملس ےن اسیک ھٹیپ رپ اانپاہھت امرا رھپ رفامای ایکمت وگایہدےتی وہہک ںیم اہلل اک روسؽوہں،
اسےنآپیکرطػداھکیافراہکہکںیموگایہداتیوہںہکآپاویمںےکروسؽوہرھپانبایصدےناہکمتوگایہدےتیوہہکںیم
اہللاکروسؽوہںیبنیلصاہللہیلعفملسےناسوکداکھدایرھپرفامایہکںیماہللافراسےکروسؽرپاامیؿالایرھپانبایصدےسوپاھچ
ریتاا ےنقلعتمایکایخؽےہ؟اسےناہکریمےاپسےچسافروھجےٹدفونںمسقےکآد یآےتںیہآپےنرفامایہکھجترپاعمہلم

ہبتشموہرکرہایگےہ(رھپ)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےنریتےےئلاکیابتا ےندؽںیماپھچریھکےہاس
ےناہکفہدوھاںےہآپےنرفامایدفروہاجوتدخایکرمیضےسآےگںیہنڑبھاتکسرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکایک
آپااجزتدےتیںیہہکاسیکرگدؿاڑادفںآپےنرفامایہکارگہیصخشفیہ(ینعداجؽ)ےہوتمتاسرپاقوبہناپؤےگافرارگ
ہیصخشفہںیہنےہوتاسےکلتقرکےنںیماہمترےئےئلوکح عفنںیہنےہ۔اسملاکایبؿےہہکںیمےندبعاہللنبرمعریضاہلل
اعتٰیل ہنع وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک اس ےک دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنری اس ابغ
ےکدصقمےسےلچاہجںانبایصداھتاہیںکتہکبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسابغںیمدالخوہےئوتدروتخںےکونتںیکآڑ
ںیم وہرک ےنلچےگل افر دصقم ہی اھتہک انب ایصد یک ھچک ابت ںینسلبقاس ےکہک فہ آپ وکدھکی ےکس اسفتق انب ایصد ا ےن رتسب رپ
اکیاچدرںیماٹپلوہااھتسجںیمفہانگنگراہاھتانبایصدیکامںےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکدھکیایلہکدروتخںیکآڑےسوہرکرشتفی
الرےہںیہاسےنانب ایصدےساہکہکاےاصػ(ہیاساکانؾاھت)ہیدمحمآرےہںیہوتانبایصدےنانگنگانوموقػرکدایروسؽاہلل
ب
یلصاہللہیلعفملسولوگںںیمڑھکےوہےئوتاہللیکرعتفیایبؿیکسجاکفہازافارےہرھپداجؽاکذترکہایکافررفامایہکںیم جم ٰہن
اسےسڈرااتوہںافروکح  یبناےسیںیہنسگرےوہنجںےناینپوقؾوکاسےسڈراایوہونحہیلعامالسؾےناینپوقؾوکاسےسڈراای
نکیلںیممتےسایسیابتاتبؤںاگوجیسکیبنےناینپوقؾوکںیہناتبح متاجؿولہکفہاکانوہاگافراہللاعتٰیلاکانںیہنےہ۔
رافی  :اوباامیلؿبیعشزرہیاسملنبدبعاہللدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکوکرمةحم ےناکایبؿافررضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعاکایبؿےہہکیبنص...
ابب  :ادباکایبؿ
یسکوک رمةح م ےناک ایبؿافر رضحتاعہشئ ریض اہلل اعتٰیلہنعاک ایبؿ ےہہکیبنیلص اہللہیلع فملسےنافہمطریضاہلل اعتٰیل ہنعےس رفامایرمةحً اےریمی یٹیبافر اؾاہیناک
ایبؿےہہکںیمآرضحنتیلصاہللہیلعفملسیکدختمںیماحرضوہح وتآپےنرفامایرمةحًاےاؾاہین۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1107

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩یَّسہ ًبساٟوارث ابواٟتیاح ابوج٤زہ حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا
َّس َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسث َ َ٨ا أَبُو اٟتَّیَّا ٔح ًَ ِ ٩أَبٔی َج َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ

یَ ٩جا ُُا َُي ِ َ ٍ َخزَا َیا َو ََل َ َ ٧سامَی َٓ َ٘اُٟوا َیا
َٗس ََٔ ٦و ِٓ ُس ًَ ِب ٔس ا ِِ َ٘ ٟی ٔص ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢زِ َح ّبا بٔا َِ ٟو ِٓ ٔس َّأ ٟذ َ
ک ِ ٔ ََّل فٔی َّ
 ١بٔطٔ
َِ ِٟٔ ١ی َ
یٌ َة َوبَ ِي َ٨َ ٨ا َوبَ ِي ََ ٨
َحاِ ٤َُ ٓ ٔ ٦زَ ٧ا بٔأ َ ِ٣ز ٕٓ َِؼ ِٕ َ ٧ ١س ُخ ُ
رض َؤَِّ٧ا ََل َن ٔؼ ُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ َّٔ٧ا و ٌَّی َٔ ٩ِ ٣رب ٔ َ
اٟظ ِضز ٔا َِ َ ٟ
ک ُُ َ ٣
اَ ٪وأَ ًِ ُلوا ُخ َُ ٤ص َ٣ا َُ٤ِ ٔ ٨ت ُِ٥
ی٤وا اٟؼَّ ََل َة َوآتُوا اٟزَّکَا َة َو ُػو ُ٣وا َر ََ ٣ـ َ
ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوِ َ ٧س ًُو بٔطٔ ََ ٩ِ ٣و َرائ َ َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِربَ ٍْ َوأَ ِربَ ٍْ أَٗ ٔ ُ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وأ٘٨َّ ٟي ٍ ٔ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ
اٟسبَّا ٔ
رشبُوا فٔی ُّ
َو ََل َت ِ َ
رمعاؿنبرسیمہدبعاولارثاوباایتلحاوبرمجہرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےنایبؿایکہک
بج دبعاسیقل اک فدف یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت آپ ےن رفامای رمةح اس فدف وک وج آای ےہ ہی روسا افر
رشاسمرہنوہاؿولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہہلیبقر ہعیےسقلعترےتھکںیہافرامہرےافرآپےک
درایمؿرضمئچںحناہچنمہآپیکدختمںیمرصػ جاؾیہےکہنیہمںیماحرضوہےتکسںیہاسےئلںیمہوکح ااسیش لصدشہارم
اتبدےئجیہکاسرپلمعرکےنےسمہتنجںیمدالخوہاجںیئافرا ےنےھچیپرےنہفاولںوکاسیکدوعتدںیآپےنرفامایاچرافر
اچر ابںیت ںیہ (ینع اچر ابںیت رکےن یک افر اچر ابںیت رےنک یک) امنز اقمئ رکف زوکۃ دف راضمؿ ےک رفزے روھک امؽ تمینغ اک اپوچناں
ت
ہصحدفافردابءخن متلیسزافرجا تافرذیبنہنویپ(اسیکلیصفتسگریکچےہ)۔
رافی  :رمعاؿنبرسیمہدبعاولارثاوباایتلحاوبرمجہرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولگا ےنابوپںےکانؾےساکپرےاجںیئےگ۔...
ابب  :ادباکایبؿ
ولگا ےنابوپںےکانؾےساکپرےاجںیئےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1108

راوی ٣ :شسز ،یحٌیً ،بیس اہلل ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز ٧يی ػلی اہلل ً٠یہ وس٥٠

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ِ ٔ َّ ٪ا َِِ ٟاز ٔ َر یُ ِز َٓ ٍُ َٟطُ َ ٔ ٟوائْ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ُي َ٘ا َُ ٢ص ٔذظ ُٔ َِس َر ُة ُٓ ََل ٔ ٪بِ ََٔ ُٓ ٩ل ٕ٪
دسمد ،ییحی ،دیبع اہلل  ،انعف ،انب رمع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک دہع ینکش رکےن فاےل ےک ےیل
ایقتمےکدؿڈنھجادنلبایکاجےئاگافراہکاجےئاگہکالفںنبالفںیکدہعینکشےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمعیبنیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ولگا ےنابوپںےکانؾےساکپرےاجںیئےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1109

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٣اٟک ًبساہلل ب ٩زی٨ار حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٪َّ ٔ ِ ٢
ا َِِ ٟاز ٔ َر یُ َِ ٨ؼ ُب َُ ٟط َ ٔ ٟوائْ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٓ ُی َ٘ا َُ ٢ص ٔذظ ُٔ َِس َرةُ ُٓ ََل ٔ ٪بِ ََٔ ُٓ ٩ل ٕ٪
دبعاہللنبہملسم امکلدبعاہللنبدانیررضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی رکےت ںیہاںوہںےن ایبؿایک ہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکرہدہعینکشرکےنفاےلےکےئلایقتمےکدؿڈنھجادنلبایکاجےئاگافراہکاجےئاگہکہیالفںنب
الفںیکدہعینکشےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمامکلدبعاہللنبدانیررضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکح صخشہیہنےہکہکریماسفن(جااج)ہ ثیوہا۔...
ابب  :ادباکایبؿ
وکح صخشہیہنےہکہکریماسفن(جااج)ہ ثیوہا۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1110

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ سٔیا ٪ہظا ٦رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َي ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُس َُ ٥ِ ٛخبُ َث ِت َن ِٔ ٔسی َو َلَ ٔ ٟ ٩ِٔ ٜی ُ٘ َِ ٔ َٟ٘ ١ش ِت َن ِٔ ٔسی

دمحمنبوی فایفسؿاشہؾرعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہآپےن
تَ ْ
رفامایہکمتںیمےسوکح صخشہیہنےہکہکریماسفنہ ثیوہایگہکلبہیےہکہکلَق ِ َس ْت ف ِسی(ینعریماسفنرخابوہایگ)۔
رافی  :دمحمنبوی فایفسؿاشہؾرعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
وکح صخشہیہنےہکہکریماسفن(جااج)ہ ثیوہا۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1111

راوی ً :بساً ٪بساہلل یو٧ص زہزی ابوا٣ا٣ہ ب ٩سہ ١حرضت سہ ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َي ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُس َُ ٥ِ ٛخبُ َث ِت َن ِٔ ٔسی َو َلَ ٔ ٟ ٩ِٔ ٜی ُ٘ َِ ٔ َٟ٘ ١ش ِت َن ِٔ ٔسی
دبعاؿ دبعاہلل ویسن زرہی اوباامہم نب لہس رضحت لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس رفاتی رکےت
تَ ْ
ںیہ ہک آپ ےن رفامای مت ںیم ےس وکح  صخش ہ ثی یسفن (ریما سفن ہ ثی وہا) ہن ےہک ہکلب لَق ِ َس ْت ف ِسی (ریما سفنرخاب وہا) ےہک
لیقعےناسیکاتمتعبںیمرفاتییک۔
رافی  :دبعاؿدبعاہللویسنزرہیاوباامہمنبلہسرضحتلہسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زامےنوکرباالھبہنوہک۔...
ابب  :ادباکایبؿ
زامےنوکرباالھبہنوہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1112

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍ ٟیث یو٧ص اب ٩طہاب ابو س٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟسصِزُ ب ٔ َیسٔی َّ
اٟسص َِز َوأََ٧ا َّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اہللُ َي ُش ُّب بَُ٨و آ َز ََّ ٦
َ ١واَ ٨َّ ٟضا ُر
اِ ٠ٟی ُ
ییحی نب ریکب ثیل ویسن انب اہشب اوب ہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ
اہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللاعتٰیلےناہکینبآدؾزامہنوکاگایلںداتیےہاحالہکنزامہنںیمیہوہںراتافردؿریمے
یہہضبقںیمےہ۔
رافی  :ییحینبریکبثیلویسنانباہشباوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
زامےنوکرباالھبہنوہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1113

ًبساَلًلی ٤ٌ٣ز زہزی ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ً :یاغ ب ٩وٟیس
ٰ

َح َّسثَ َ٨ا ًَی ُ
ہلل
َّاغ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی ا ُ
َّ
ُِک ََ ٦و ََل َت ُ٘وُٟوا َخ ِي َب َة اَّ ٟسصِز ٔ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ص َُو َّ
اٟسصِزُ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل ُت َش ُّ٤وا ا َِ ٨َ ٌٔ ٟب ال َ ِ

ایعش نب فدیل دبعاالٰیلع رمعم زرہی اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاوگنروکرکؾہنوہکافرزامےنوکرخابہنوہکاسےئلہکزامہنوتاہللاعتٰیلیہےہ۔
رافی  :ایعشنبفدیلدبعاالٰیلعرمعمزرہیاوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
زامےنوکرباالھبہنوہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1114

راوی ً :لی بً ٩بساہلل سٔیا ٪زہزی سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ُِک ُُِ ٠َٗ ٦ب ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٩ٔ ٣
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َي ُ٘وَ ُٟ
ُِک ُ٤َ َّ ٧ِٔ ٦ا ال َ ِ
و ٪ال َ ِ

یلع نب دبعاہلل ایفسؿ زرہی دیعس نب بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکولگرکؾےتہکںیہاحالہکنرکؾوتومنماکدؽےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہللایفسؿزرہیدیعسنببیسمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشاکدفاکایبفا یانہکاساببںیمزریبیکرفاتیےہ۔...
ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشاکدفاکایبفا یانہکاساببںیمزریبیکرفاتیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1115

راوی ٣ :شسز یحٌی سٔیا ٪سٌس ب ٩ابزاہیً ٥بساہلل ب ٩طساز حرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ح َّسثَىٔی َس ٌِ ُس بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ط َّساز ٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اک أَبٔی َوأُم ِّی أَ ُه ُّ٨طُ َی ِو َ ٦أُحُ ٕس
َ٣ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ئ َِّسی أَ َح ّسا َُي ِ َ ٍ َس ٌِ ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و ُِ ٢ارََ ٓٔ ٦س َ
دسمد ییحی ایفسؿ دعس نب اربامیہ دبعاہلل نب دشاد رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن
اک َأ ِ ٹت َف ُأ ِ َّمافرریماایخؽےہہکاشدیگنجادح
دعسریضاہللاعتٰیلہنعےکوسایسکےکےئلآپےسرفامےتوہےئںیہنانسہک َ َ
َ َ
ےکدؿآپےنہیرفامایاھت۔
رافی  :دسمدییحیایفسؿدعسنباربامیہدبعاہللنبدشادرضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشاکہیانہکہکاہللھجموکمترپدفارکےافررضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیل...

ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشاکہیانہکہکاہللھجموکمترپدفارکےافررضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےساہکہکمہا ےنابوپںافرامؤںوکآپرپدفارکںی۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1116

راوی ً :لی بً ٩بساہلل برش بٔ٣ ٩ـ ١یحٌی ب ٩ابی اسحا ٚا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
ا ٩ِ ًَ ٚأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط أَٗ َِب َ ١ص َُو َوأَبُو
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
كَ َِ ٠ح َة َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ٔٔ َّی ُة ُِ ٣زز ٔ ُٓ َضا ًَل َی َراح ٔ َ٠تٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا کَاُ ٧وا ب ٔ َب ٌِ ٔف
َْص ََ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َوأَ َّ ٪أَبَا كَ َِ ٠ح َة َٗا َ ٢أَ ِح ٔش ُب ا ِٗ َت َح ََ ٩ِ ًَ ٥بٌٔي ٍٔظ ٔ َٓأتََی
یًَ ٙث َ َ ٍ ِت ا٨َّ ٟا َٗ ُة ٓ ُ ٔ
اِٟط ٔ
َّ ٔ

ک بٔا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َج ٌَ َ٠ىٔی اہللُ ٓ َٔس َ
ک َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َٗا َََ ٢ل َو َلَِ ٠ًَ ٩ِٔ ٜی َ
اک َص ِ ١أَ َػابَ َ
َفَ ٔ ٛبا
َٓأ َ َِ ٟقی أَبُو كَ َِ ٠ح َة ثَ ِوبَطُ ًَل َی َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ َؼ َس َٗ ِؼ َس َصا َٓأ َ َِ ٟقی ثَ ِوبَ ُط ًََِ ٠ی َضا َٓ َ٘ا َِ ٣ت ا ِ٤َ ٟزِأَةُ َٓظَ َّس َُ ٟض َ٤ا ًَل َی َراح ٔ َ٠تٔض ٔ َ٤ا ََ
ٓ ََش ُ َّ
و٪
وَ ٪تائٔبُ َ
َ ُٓوا ًَل َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آیٔبُ َ
اروا َحًی ِٔذَا کَاُ ٧وا بٔوَ ِضز ٔ ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ أَ ِو َٗا َ ٢أَ ِ َ
وَ ٥َِ ٠َٓ ٪یزَ َِ ٢ي ُ٘وَ ُٟضا َحًَّی َز َخ َ ١ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
وَ ٔ ٟ ٪زبِّ َ٨ا َحا ُٔ ٣س َ
ًَاب ٔ ُس َ
یت
یلع نب دبعاہلل رشب نب لضفم ییحی نب ایب ااحسؼ اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رک ہنن ہک فہ افر اوبہحلط یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےکاسھت(ودہنی)آےئ افریبن یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت ہیفصریضاہللاعتٰیلہنعںیھت نج وک آپ ےن ا ےن
ےھچیپوساریرپاھٹبایلاھتراہتسںیماکیہگجافینٹناکاپؤںلسھپایگوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسافرفہوعرت(ینعرضحتہیفصریض
اہللاعتٰیلہنع)دفونںرگڑپےافراوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعاینپوساریےسارتےافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس
چنہپرکوپاھچاےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساہللھجموکآپرپدفارکےایکآپوکوکح فیلکت یچنہآپےنرفامایںیہننکیل
وعرت (ینع ہیفص ریض اہلل اعتٰیل ہنع) وک دوھکیانچہچن اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اانپ ڑپکا ا ےن ہنم رپ ڈاال رھپ رضحت ہیفص ریض
اہللاعتٰیلہنعیکرطػاجےناکارادہایکافراانپڑپکااؿےکہنمرپڈادلایفہڑھکیوہںیئگرھپدفونںےکےکےئلاجکفہدرتسایکرھپ
دفونںوساروہےئافررفاہنوہےئاہیںکتہکبجودہنیےکرقبیےچنہپوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمہولےنٹفاےلںیہ
وتہب رکےن فاےل ںیہ ابعدت رکےن فاےل ںیہ ا ےن رب یک دمح رکےن فاےل ںیہ افر ربارب یہی ےتہک رےہ ہک اہیں کت ہک ودہنی ںیم

دالخوہےئ۔
رافی  :یلعنبدبعاہللرشبنبلضفمییحینبایبااحسؼاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےکزندکیوبحمبرتنیانؾاکایبؿ۔...
ابب  :ادباکایبؿ
اہللےکزندکیوبحمبرتنیانؾاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1117

راوی  :ػسٗہ بٓ ٩ـ ١ابً ٩يي٨ہ ابٜ٨٣ ٩سر جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َػ َس َٗ ُة بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َُ ٢وَ ٔ ٟس َ ٔ ٟز ُج ٕ٨َّ ٣ٔ ١ا ُ ََُل ْ٦
ک ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َکا ََ ٣ة َٓأ َ ِخب َ َ ٍ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢س ِّ ٥ابِ ََ ٨
ٓ ََش َّ٤ا ُظ ا َِ٘ ٟاس َٔ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥ا ََل َ ٔ ٨َِٜ٧
یک أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥و ََل َ َ
دصہقنب لضانبہنییعانبدکنمراجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکمہںیمےساکیصخشےکاہںڑلاکدیپاوہا وت
اسےناساکاقمسانؾراھکوتمہےناسےساہکہکھجتوکاوبااقلمسیکتینکےسںیہناکپرںیےگافرہنابزعتںیھجمسےگوتاسےن
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿایکآپےنرفامایہکا ےنےٹیباکانؾدبعارلنمحرھک۔
رافی  :دصہقنب لضانبہنییعانبدکنمراجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

اہللےکزندکیوبحمبرتنیانؾاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1118

راوی ٣ :شسز خاٟس حؼين سا ٥ٟحرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا حُ َؼي ِْن ًَ َِ ٩ساَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟجابٔز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َُ ٢وَ ٔ ٟس َ ٔ ٟز ُج ٕ٨َّ ٣ٔ ١ا ُ ََُل ََْ ٓ ٦ش َّ٤ا ُظ ا َِ٘ ٟاس َٔ٥
َ
اس ٔیم َو ََل َتِٜتَُ٨وا بَٔ ٨ِ ُٜیًٔی
َٓ َ٘اُٟوا ََل ٔ٨َِٜ٧یطٔ َحًَّی َن ِشأ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢س ُّ٤وا ب ٔ ِ
دسمد اخدلنیصح اسمل رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلہنعےس رفاتی رکےت ںیہہک مہ ںیم ےس اکیصخش ےکاہں ڑلاک دیپا وہا وت اس
ےن اس اک انؾ اقؾ راھک ولوگں ےن اہک مہ ںیہمت اوبااقلمس یک تینک ےس ںیہن اکپرںی ےگ بج کت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
درای تہنرکںیلےگآپےنرفامایہکریمےانؾرپانؾروھکنکیلریمیتینکرپتینکہنروھک۔
رافی  :دسمداخدلنیصحاسملرضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اہللےکزندکیوبحمبرتنیانؾاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1119

راوی ً :لی بً ٩بساہلل سٔیا ٪ایوب اب ٩سي ٍی ٩حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یَ ٩سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ

اس ٔیم َو ََل َتِٜتَُ٨وا بَٔ ٨ِ ُٜیًٔی
َو َس ََّ ٥َ ٠س ُّ٤وا ب ٔ ِ

یلعنبدبعاہللایفسؿاویبانبریسنیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکاوبااقلمس

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکریماانؾوتروھکنکیلریمیتینکہنروھک۔
رافی  :یلعنبدبعاہللایفسؿاویبانبریسنیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اہللےکزندکیوبحمبرتنیانؾاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1120

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س سٔیا ٪ابٜ٨٣ ٩سر جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
ک ًَ ِي ّ٨ا َٓأتََی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
یک بٔأبَٔی ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥وَلَ َ ٤ُٔ ٌ٨ِ ُ ٧
ُوَ ٔ ٟس َ ٔ ٟز ُج ٕ٨َّ ٣ٔ ١ا ُ ََُل ََْ ٓ ٦ش َّ٤ا ُظ ا َِ٘ ٟاس ََٔ٘ َٓ ٥اُٟوا ََل َ ٔ ٨َِٜ٧
ک ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِس ٔ ٥ابِ ََ ٨
َک ذََ ٔ ٟ
ٓ ََذ َ َ
دبعاہللنبدمحمایفسؿانبدکنمراجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہہکمہںیمےساکیصخشےکاہںڑلاکدیپاوہا
اسےناس اکاقمسراھکولوگںےناہکمہےھجتاوبااقلمسیکتینکےکاسھتںیہناکپرںیےگافرمہہنےھجتھچکتلیضفدںیےگانچہچن
فہ صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہیفاہعقایبؿ ایک آپ ےن اس ےس
رفامایہکاساکانؾدبعارلنمحرھک۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمایفسؿانبدکنمراجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زحؿانؾرےنھکاکایبؿ...

ابب  :ادباکایبؿ
زحؿانؾرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1121

راوی  :اسح ٙب ٩نْص ًبساٟززا٤ٌ٣ ٚز زہزی اب٣ ٩شیب

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ َُ ٩ن ِْصٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أَبَا ُظ َجا َئ ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی
اس ّ٤ا َس َّ٤أ٧یطٔ أَبٔی َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ٓ ََ٤ا
اس َُ ٤
ک َٗا ََ ٢حزِ َْٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧ت َس ِض َْٗ ١ا َََ ٢ل أَُُيِّ ٍُ ِ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ِ
َزاَِ ٟت ا ُِ ٟحزُوُ َ ٧ة ٓ ٔي َ٨ا َب ٌِ ُس
ااحسؼ نب رصن دبعارلزاؼ رمعم زرہی انب بیسم ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ ےک فادل یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمںیماحرضوہےئوتآپےنوپاھچاہمتراایکانؾےہاںوہںےناہکہکزحؿآپےنرفامایوتلہسےہاںوہںےناہکہکںیماس
انؾوکںیہندبولںاگوجریمےابپےنراھکےہانببیسماکایبؿےہہکاسےکدعبےسامہرےاخدناؿںیمیتخسرباربریہ۔
رافی  :اقحسنبرصندبعارلزاؼرمعمزرہیانببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
زحؿانؾرےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1122

راوی ً :لی بً ٩بساہلل و ٣ح٤وز ًبساٟززا٤ٌ٣ ٚز زہزی اب٣ ٩شیب

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو َِ ٣ح ُ٤و ْز ص َُو ابِ َُِ ُ ٩ی ََل ََ َٗ ٪اَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ٩

أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔب ٔ َض َذا
یلعنبدبعاہللفومحمددبعارلزاؼرمعمزرہیانببیسما ےنفادلےسفہاؿےکدادااےساسدحثیوکرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہللفومحمددبعارلزاؼرمعمزرہیانببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیانؾدبؽرکاسےسااھچانؾرےنھکاکایبؿ۔...
ابب  :ادباکایبؿ
اکیانؾدبؽرکاسےسااھچانؾرےنھکاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1123

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی ٥ابوُشا ٪ابوحاز ٦سہ١

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض َٕٗ ١ا َ ٢أتُ َٔی بٔا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أ ُ َس ِی ٕس ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣زیَ ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن ُوَ ٔ ٟس ٓ ََو َؿ ٌَ ُط ًَل َی َٓد ٔ ٔذظ ٔ َوأَبُو أ ُ َس ِی ٕس َجاْ ٔ ٟص َََٓ ٠ضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔظَ ِی ٕئ بَي ِ َن
َی َسیِطٔ َٓأ َ ََ ٣ز أَبُو أ ُ َس ِی ٕس بٔابِٔ٨طٔ َٓا ِح ُتَٓ ٩ِ ٣ٔ ١َ ٔ٤د ٔ ٔذ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِس َتٔ َ
َا ٚأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢

اس ُُ ٤ط َٗا َََ ُٓ ٢ل َْٗ ٪ا ََ ٢و َل ٩ِٔ ٜأَ ِسٔ٤طٔ ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذ َر ٓ ََش َّ٤ا ُظ یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ
أَیِ َ ٩اٟؼَّ ٔي ُّی َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو أ ُ َس ِی ٕس َٗ َ٠ب ِ َ٨ا ُظ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٣َ ٢ا ِ
ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذ َر
دیعسنبایبرممیاوباسغؿاوباحزؾلہسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکذنمرنبایبادیسبجدیپاوہےئوتآرضحنت
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمالےئےئگآپےناؿوکاینپراؿرپراھکافراوبادیسےھٹیبوہےئےھتوتآرضحنتیلصاہللہیلع
فآہلفملسا ےناسےنمیکیسکزیچںیمرصمفػوہےئگاوبادیسےنیسکیکرعم تا ےنےٹیبوکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکراؿرپےس
اوھٹاایلرھپآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسوکایخؽآایآپےنوپاھچفہہچباہکںےہ؟اوبادیسےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل

فملس ںیم ےن اس وک رھپ وھجبا دای آپ ےن وپاھچ اس اک انؾ ایک ےہ؟ اہکں الفں انؾ ےہ آپ ےن رفامای ہکلب ذنمر اس اک انؾ ےہ اس دؿ
ےساساکانؾذنمروہایگ۔
رافی  :دیعسنبایبرممیاوباسغؿاوباحزؾلہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اکیانؾدبؽرکاسےسااھچانؾرےنھکاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1124

راوی  :ػسٗہ بٓ ٩ـ٣ ١ح٤س ب ٩جٌَف طٌبہ ًلاء ب ٩ابی ٣ی٤و٧ہ ابورآٍ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َػ َس َٗ ُة بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ا ٪ا ِس َُ ٤ضا بَ َّز َة َٓ٘ٔی َ ١تُزَکِّی َنٔ َِش َضا ٓ ََش َّ٤اصَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زیِ ََ ٨ب
َزیِ ََ ٨ب ک َ َ

دصہق نب  لض دمحم نب رفعج ہبعش اطعء نب ایب ومیمہن اوبراعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں
ےنایبؿ ایکہکزبنیاکانؾربہ اھتوت اہکایگہک فہا ےن سفنیک اپزیکیگاظرہ رکیتںیہ وتروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اؿ اکانؾ
زبنیرھکدای۔
رافی  :دصہقنب لضدمحمنبرفعجہبعشاطعءنبایبومیمہناوبراعفرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اکیانؾدبؽرکاسےسااھچانؾرےنھکاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1125

٣وسی ہظا ٦اب ٩جزیخ ًبساٟح٤یس ب ٩جبي ٍ ب ٩طيبہ
راوی  :ابزاہی ٥بٰ ٩

وسی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَ َّ ٪ابِ َُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َ ٍص َُِٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ُُ ٩ج َبيِ ٍ ٔ بِ َٔ ٩ط ِي َب َة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
ک َٗا َ٢
اس َُ ٤
َجَِ ٠ش ُت ِلٔ َی َسٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٓ َح َّسثَىٔی أَ ََّ ٪ج َّس ُظ َحزِّ٧ا َٗس ًََٔ ٦ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ِ

اس ّ٤ا َس َّ٤أ٧یطٔ أَبٔی َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ٓ ََ٤ا َزاَِ ٟت ٓ ٔي َ٨ا ا ُِ ٟحزُوُ َ ٧ة َب ٌِ ُس
اس ٔیم َحزِ َْٗ ٪ا َ ٢بَ ِ ١أََ ِ ٧ت َس ِض َْٗ ١ا َ٣َ ٢ا أََ٧ا ب ٔ َُِ ٤يِّ ٍ ٕ ِ
ِ

اربامیہ نب ومٰیس اشہؾ انب رججی دبعادیمحل نب ریبج نب ہبیش ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم دیعس نب بیسم ےک
اپس اھٹیبوہا اھتوتاںوہں ےنایبؿ ایکہکریمےدادازحؿ آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملس یکدختمںیمآےئآپےن درای ت
رفامایاہمتراایکانؾےہاہکریماانؾزحؿےہآپےنرفامایہکلبوتلہسےہاںوہںےناہکںیماسوکدبےنلفاالںیہنوجریمےابپےن
رھکدایےہانببیسماکایبؿےہہکاسےکدعبےسیتخسریمےاخدناؿںیمرباربریہ
رافی  :اربامیہنبومٰیساشہؾانبرججیدبعادیمحلنبریبجنبہبیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اایبنءےکانؾرپانؾرےنھکاکایبؿافررضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایک...
ابب  :ادباکایبؿ
اایبنءےکانؾرپانؾرےنھکاکایبؿافررضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناربامیہینعا ےناصازبادےاکوبہسایل۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1126

راوی  :اب٤٧ ٩ي ٍ ٣ح٤س ب ٩برش اسٌ٤ی١

ُِ ٠ُٗ ١ت َٔلبِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َرأَیِ َت ِٔبِ َزاص َٔی ٥ابِ َ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َ ُ ٧ ٩يِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
رش َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

وَ ٪ب ٌِ َس َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٧ ٥َ ٠ي ٌّی ًَ َ
اغ ابُِ ُ٨ط َو َلََ ٩ِٔ ٜل ٔ َ ٧ي َّی َب ٌِ َس ُظ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٢
ات َػِٔي ّ ٍا َوَِ ٟو ُٗ ٔض َی أَ ِ ٪یََ ُٜ
انبریمندمحمنبرشباامسلیعےسرفاتیرکےتںیہہکںیمےنانبایبافیفےسوپاھچایکمتےناربامیہنبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکداھکیےہاںوہںےنہکفہینسمکیہںیموفتوہےئگارگدخایکرمیض وہیتہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدعبوکح یبنوہوتآپ
ےکاصازبادےزدنہرےتہنکیلآپےکدعبوکح یبنںیہنوہاگ۔
رافی  :انبریمندمحمنبرشبالیعمس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اایبنءےکانؾرپانؾرےنھکاکایبؿافررضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناربامیہینعا ےناصازبادےاکوبہسایل۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1127

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب طٌبہ ًسی ب ٩ثابت حرضت بزاء رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ات ِٔبِ َزاصٔی َُِ ٠ًَ ٥یطٔ َّ
اٟش ََل٦
ُح ٕب أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َ ٍا َئ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ََ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٟ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠طُ ُِ ٣ز ٔؿ ٌّا فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ

امیلسؿ نب  جب ہبعش دعی نب اثتب رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج اربامیہ
ریضاہللہنعاکااقتنؽوہاوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکتنجںیماؿیکدفدھالپےنفا یےہ۔
رافی  :امیلسؿنب جبہبعشدعینباثتبرضحترباءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ

اایبنءےکانؾرپانؾرےنھکاکایبؿافررضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناربامیہینعا ےناصازبادےاکوبہسایل۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1128

راوی  :آز ٦طٌبہ حؼين بً ٩بساٟزح ٩٤سا ٥ٟب ٩ابی اٟحٌس جابز بً ٩بساہلل انؼاری

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩حُ َؼي ِ ٔن بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َ٢
اس ٔیم َو ََل َتِٜتَُ٨وا بَٔ ٨ِ ُٜیًٔی َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َٗاس ْٔ ٥أَ ِٗ ٔش ُ ٥بَ ِي ََ ٥ِ ُٜ٨و َر َوا ُظ أَْ َ ٧ص ًَ ِ٩
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ُّ٤وا ب ٔ ِ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

آدؾ ہبعش نیصح نب دبعارلنمح اسمل نب ایب ادعجل اجرب نب دبعاہلل ااصنری ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے انؾ رپ انؾ روھک نکیل ریمی تینک رپ تینک ہن روھک اس ےئل ہک ںیم میسقت رکےن فاال وہں
اہمترےدرایمؿمیسقترکاتوہںافراسنریضاہللاعتٰیلہنعےناسوکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایک۔
رافی  :آدؾہبعشنیصحنبدبعارلنمحاسملنبایبادعجلاجربنبدبعاہللااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اایبنءےکانؾرپانؾرےنھکاکایبؿافررضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناربامیہینعا ےناصازبادےاکوبہسایل۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1129

٣وسی ب ٩اس٤اًی ١ابوًوا٧ہ ابوحؼين ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی :
ٰ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َح ٔؼي ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اس ٔیم َو ََل َتِٜتَُ٨وا بَٔ ٨ِ ُٜیًٔی َو ََ ٩ِ ٣رآنٔی فٔی ا ِ٨َ ٤ٟاِ َ٘ َٓ ٔ ٦س َرآنٔی َٓإ ٔ ََّّ ٪
 ١فٔی ُػ َورت ٔی
اَ ٪لَ یَ َت ََّ ٤ث ُ
اٟظ ِی َل َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢س ُّ٤وا ب ٔ ِ
َ

َو ََ َٛ ٩ِ ٣ذ َب ًَل َ َّی َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َٓ َِ ٠يت ََب َّوأِ ََ ٌَ ِ٘ ٣س ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
ومیس نب اامسلیع اوبوعاہن اوبنیصح اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی
رکےتںیہآپےنرفامایہکریمےانؾرپانؾروھکنکیلریمیتینکرپتینکہنروھکافرسجےنےھجموخابںیمداھکیوتاسےنھجموک
داھکی اس ےئل ہکاطیشؿ ریمی وصرت اایتخر ںیہن رک اتکس افر وج صخش ریمے قلعتم دصقا وھجن وبےل وت فہ اانپ اکھٹہن منہج ںیم انب
ےل۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیعاوبوعاہناوبنیصحاوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اایبنءےکانؾرپانؾرےنھکاکایبؿافررضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناربامیہینعا ےناصازبادےاکوبہسایل۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1130

ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ابواسا٣ہ بزیس بً ٩بساہلل ب ٩ابی بززہ
ٰ

وسی َٗا َُ ٢وَ ٔ ٟس لٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
ا ٪أَ ِٛب َ َ ٍ َو َٔ ٟس أَبٔی
ُ ََُل َْٓ ٦أ َ َت ِی ُت بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش َّ٤ا ُظ ِٔبِ َزاص َٔیَ َٓ ٥ح َُّ َٜ ٨ط ب ٔ َت َِ ٤زة ٕ َو َز ًَا َُ ٟط بٔا ِٟب َ َ ٍ َٔ ٛة َو َزٓ ٌََ ُط ِلٔ َ َّی َوک َ َ
وسی
َُ ٣
دمحمنبالعءاوبااسہم ربدینبدبعاہللنبایبربدہاوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےنایبؿایکہکریمے
اہں اکی ڑلاک دیپا وہا ںیم اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل رک آای آپ ےن اس اک انؾ اربامیہ راھک افر وجھکر ےک
ذرےعیاسیککینحتیکافراسےکقحںیمربتکیکداعیکافرےھجمدےدایافرہیاوبومٰیساکبسےسڑباڑلاکاھت۔
رافی  :دمحمنبالعءاوبااسہمربدینبدبعاہللنبایبربدہاوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :ادباکایبؿ
اایبنءےکانؾرپانؾرےنھکاکایبؿافررضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناربامیہینعا ےناصازبادےاکوبہسایل۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1131

راوی  :ابو اٟوٟیس زائسہ زیاز بًَ ٩لٗہ حرضت ِ٣ي ٍہ ب ٩طٌبہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َزائ َٔسةُ َح َّسث َ َ٨ا زٔ َیازُ بِ ََُٔ ً ٩ل َٗ َة َسُ ٌِ ٔ٤ت ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍ َة بِ َُ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ ٢اَ َٜ ِ ٧شٔ َِت َّ
ات
اٟظ ُِ ٤ص یَ ِو ََ ٣َ ٦
َ
ُک َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِٔبِ َزاصٔی َُ ٥ر َوا ُظ أبُو بَ ِ َ
اوباولدیلزادئہزایدنبالعہقرضحتریغمہنبہبعشےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکسجدؿاربامیہریضاہللہنع(یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاصازبادے)اکااقتنؽوہاوتوسرجنہگںیمآایگاوبرکبہےناسوکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتی
ایک۔
رافی  :اوباولدیلزادئہزایدنبالعہقرضحتریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشاکےچباکانؾاانپانؾرےنھکاکایبؿ۔...
ابب  :ادباکایبؿ
یسکصخشاکےچباکانؾاانپانؾرےنھکاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1132

راوی  :ابو نٌیٓ ٥ـ ١ب ٩زٛين ابً ٩يي٨ہ زہزی سٌیس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩زُ َٛي ِ ٕن َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َر َٓ ٍَ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
حسث٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی ٕ ٥ا َِِ ٟٔـ ُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأِ َس ُط ٔ ٩ِ ٣اٟز َِّٔ ٌَ ٛة َٗا ََّ ٢
یس بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َو َسَ ٤ََ ٠ة بِ َ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦و ًَ َّی َ
یٌ َة
اُ ٠ٟض َّ ٥أَٔ ِ ٧خ ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
اغ بِ َ ٩أَبٔی َرب ٔ َ
اط ُس ِز وكِأ َ
ک ًَل َی َُ ٣رض َّ
َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِـ ٌَٔٔي َن ب ٔ ََ َّٜ٤ة َّ
ِ
َ
ٕ
ت
٥
ض
ا٠ٟ
َّ
َ
ُ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌََِ ٠ضا ًََِ ٠یض ٔ ِٔ ٥سٔ٨ي َن َٔ ٛشىٔی یُو ُس َ
َ
َ

اوبمیعن لضنبدنیکانبہنییعزرہیدیعسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہک بج
آرضحنتیلصاہللہیلع فآہلفملسےناانپرسروکعےسااھٹایوترفامایاےاہللفدیلنبفدیلوکافرہملسنباشہؾافرایعشنبایبر ہعی
وکافرزمکفرفںوک ںیماجنتدےاےاہلل!رضمرپیتخسرکافراؿوکوی فہیلعامالسؾےکطحقیکرطحطحقںیمالتبمرکدے۔
رافی  :اوبمیعن لضنبدنیکانبہنییعزرہیدیعسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ےناسیھتوکاسےکانؾںیمےسوکح  جػمکرکےکاکپرےناکایبؿافراوباحزؾےن...
ابب  :ادباکایبؿ
ا ےناس یھتوک اس ےکانؾںیم ےسوکح   جػمک رکےک اکپرےناک ایبؿافراوباحزؾےنرضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیل ہنع ےسلقنایک ہکھجم ےسیبنیلص اہلل ہیلعفملس
ےنرفامایاےاوبرہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1133

راوی  :ابو اٟامی ٪طٌیب زہزی ابوس٤٠ہ ًبساٟزح ٩٤حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َز ِو َد
ُُقئ ُ ٔک َّ
اٟش ََل َُِ ٠ُٗ ٦ت
١ي ِ ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ًَائٔظَ ة َص َذا ٔجبِ ٍٔی ُ
َو ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََل َُ ٦و َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َٗاَِ ٟت َوص َُو َی َزی َ٣ا َلَ َ َ ٧زی

اوب اامیلؿ بیعش زرہی اوبہملس دبعارلنمح رضحت اعہشئ زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاےاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعہیربجلیںیہںیہمتالسؾےتہکںیہںیمےناہکفہیلعامالسؾفۃمح
اہللرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعایبؿرکیتںیہہکآپفہزیچدےتھکیےھتوجمہولوگںوکرظنںیہنآیتیھت۔
رافی  :اوباامیلؿبیعشزرہیاوبہملسدبعارلنمحرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
ا ےناسیھتوک اس ےکانؾںیم ےسوکح   جػمک رکےک اکپرےن اک ایبؿافراوباحزؾےنرضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیل ہنع ےسلقنایک ہکھجم ےسیبنیلص اہلل ہیلعفملس
ےنرفامایاےاوبرہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1134

اسٌ٤ی ١وہیب ایوب ابوَٗلبہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی :
٣وسی بٰ ٩
ٰ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ٕ ٥فٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َّ
اٟث َ٘ َٔ ١وأََ ِ ٧حظَ ُة ُ ََُل ُ ٦أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُش ُ
و ٚبٔض َٔ٘ َٓ َّ٩ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا أََ ِ ٧ح ُع ُر َویِ َس َک
ک بٔا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ
َس ِو َٗ َ
ومیس نب اامسلیع فبیہ اویب اوبالقہب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اؾ میلس رفس
ںیمںیھتافرآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکالغؾاہشجنوساریوکاہکنرےہےھتوتآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
اےاشجن!اؿوشیشںوکاھبنسؽرکےللچ(وشیشںےسآپیکرمادوعرںیتںیھت)۔
رافی  :ومٰیسنبالیعٰمسفبیہاویباوبالقہبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہچبیکتینکرےنھکافرسجےکہچبدیپاہنوہاوہاسیکتینکرےنھکاکایبؿ۔...
ابب  :ادباکایبؿ
ہچبیکتینکرےنھکافرسجےکہچبدیپاہنوہاوہاسیکتینکرےنھکاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1135

راوی ٣ :شسز ًبساٟوارث ابواٟتیاح ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ُخّ٘ ُ٠ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّا ٔح ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َش َ ٩ا٨َّ ٟا ٔ

َفبَّ َ٤ا
أِ ٪ذَا َجا َئ َٗا َ ٢یَا أَبَا ًُ َ٤يِ ٍ ٕ َ٣ا ٓ ٌََ َ ١اَِ ٨ُّ ٟيِ ٍُ نُ َِ ْز ک َ َ
ا ٪لٔی أَ ْر ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَبُو ًُ َ٤يِ ٍ ٕ َٗا َ ٢أَ ِح ٔشبُطُ َٓ ٔل ّامی َوک َ َ
َوک َ َ
اَ ٪یُ ٌَِ ٠ب بٔطٔ َ ُ
رض اٟؼَّ ََل َة َوص َُو فٔی بَ ِيت ٔ َ٨ا ٓ ََیأ ِ ُ٣زُ بٔا ِٟب ٔ َشا ٔن َّأ ٟذی َت ِح َتطُ َٓ ُیُ ٨َ ِٜص َویُ َِ ٨ـحُ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘ ُوَ ٦و َن ُ٘ ُوَ ٦خ َِٔ ٠طُ َٓ ُی َؼل ِّی ب ٔ َ٨ا
َح َ َ
دسمددبعاولارثاوباایتلحاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسقلخےکاابتعرےسولوگں
ںیمبسےساےھچےھتافرریمااکیاھبح اھتسجوکاوبضحریاہکاجاتاھترافیاکایبؿےہہکاغابلاساکدفدھٹھچاکچاھتبجفہآاتوت
آپرفامےتاےاوبضحریریغنوکایکوہاریغناکیرپدنہاھت سجےکاسھتفہاتلیھکاھت افرارثکامنزاکفتقوہاتافرآپ امہرےرھگ ںیم
وہےتسجرفشرپآپرشتفیرفاموہےتاسےکاھجڑےن افراصػرکےناکمکحدےتیرھپآپ(امنزےکےئل)ڑھکےوہاجےت
مہیھبآپےھچیپڑھکےوہاجےتافرآپںیمہامنزڑپاھےت۔
رافی  :دسمددبعاولارثاوباایتلحاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوبرتابتینکرےنھکاکایبؿارگہچاسیکدفرسیتینکیھبوہ۔...
ابب  :ادباکایبؿ

اوبرتابتینکرےنھکاکایبؿارگہچاسیکدفرسیتینکیھبوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1136

راوی  :خاٟس ب٣ ٩د٠س س٠امی ٪ابوحاز ٦سہ ١ب ٩سٌس

ئ ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی
َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ ٪ِ ٔ ِ ٢کَاِ َ ٧ت أَ َح َّب أَ ِس َ٤ا ٔ
َاؿ َب َی ِو ّ٣ا
َف ُح أَ ِ ٪یُ ِسع َی ب ٔ َضا َو َ٣ا َس َّ٤ا ُظ أَبُو تُ َز ٕ
اہللُ ًَ ِ٨طُ َِِٔ ٟیطٔ ََلَبُو تُ َز ٕ
اب ِ ٔ ََّل أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ُ ٥َ ٠
اب َوِ ٔ ِ ٪ک َ َ
اََ ٟ ٪ی ِ َ
َاؿ َل َح ٍَ ِلٔ َی ا ِٟحٔ َسارٔ ِلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َحائ َ ُط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَت ِ َب ٌُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو ذَا ُِ ٣ـ َلحٔ ٍْ فٔی
َْخ َد ٓ ِ
َٓاك ََٔ ٤ة ٓ َ َ
اب ًَ ِ٩
ا ِٟحٔ َسارٔ َٓ َحائ َ ُط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا َِ ٣ت َ ََل هَ ِضزُ ُظ تُ َزا ّبا َٓ َح ٌَ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٤شحُ اٟتُّ َ ٍ َ
اب
هَ ِضزٔظ ٔ َو َي ُ٘و ُ ٢ا ِجِ ٔ ٠ص یَا أَبَا تُ َز ٕ
اخدل نب دلخم امیلسؿ اوباحزؾ لہس نب دعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ا ےن
انومں ںیم اوبارتلاب اک ظفل تہب دنسپ اھت افر اس انؾ ےس اکپرے اجےن ےس تہب وخش وہےت ےھت افر ہی انؾ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس اک یہ راھک وہا اھت اکی دؿ رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس انراض وہ رک ابرہ ےلچ ےئگ افر دجسم یک دویار ےس گل رک ٹیل
رےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساںیہنالتشرکےتوہےئرشتفیالےئیسکےناتبایہکفہدویارےسگلرکےٹیلوہےئںیہ۔یبنیلص
اہللہیلعفآہلفملساؿےکاپسرشتفیالےئاسفتقاؿیکھٹیپںیمیٹمگلیئگیھت یبنیلصاہللہیلعفآہلفملساؿیکھٹیپےسیٹم
اصػرکےتاجےتافررفامےتاوبرتابھٹیب۔
رافی  :اخدلنبدلخمامیلسؿاوباحزؾلہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللوکبسےسزایدہاندنسپانؾاکایبؿ۔...
ابب  :ادباکایبؿ

اہللوکبسےسزایدہاندنسپانؾاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1137

راوی  :ابو اٟامی ٪طٌیب ابواٟز٧از ارعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ک اَلِ َ ََِ ٣ل ٔک
أَ ِخى َی اَلِ َ ِس َ٤ا ٔ
ئ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َر ُج َْ ١ت َش َّیم ََ ٔ ٠٣
اوباامیلؿبیعشاوبازلاندارعجرضحتاوبرہریہ ریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
لَم َْٔال ْ َْم ِ
کاانپانؾرےھک۔
فآہلفملسےنرفامایہکایقتمےکدؿاہللےکزندکیبسےسرباانؾاسصخشاکوہاگوج َ ِ َ
رافی  :اوباامیلؿبیعشاوبازلاندارعجرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
اہللوکبسےسزایدہاندنسپانؾاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1138

راوی ً :لی بً ٩بساہلل سٔیا ٪ابواٟز٧از ارعد ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
اس َٕ ٨ِ ٔ ً ٥س اہللٔ َو َٗا َ٢
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة رٔ َوا َی ّة َٗا َ ٢أَ ِخ َِ ٍُ ٨
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
اَ ٪طا ِظ
ُسٔ َِیا َُُ ٪يِ ٍَ ََّ ٣زة ٕأَ ِخ َ ٍُ ٨اَلِ َ ِس َ٤ا ٔ
ئ ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َر ُج َْ ١ت َش َّیم ب ٔ َٔ ٔ ٠٤ک اَلِ َ ََِ ٣ل ٔک َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪ي ُ٘و َُُ ٢يِ ٍُ ُظ َت ِٔ ٔشي ٍُ ُظ َطاصَ ِ
یلع نب دبعاہلل ایفسؿ اوبازلاند ارعج اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اںوہں ےن اہک اخی امس دنع اہلل (ینع اہلل ےک
زندکی بس ےس رباانؾ) افر ایفسؿ ےن دعتمد ابر ایبؿ ایک ہک اخی االامسء دنع اہلل (ینع اہلل ےک زندکی انومں ںیم بس ےس ربا انؾ)

لَم َْٔال ْ َْم ِ
کراتھکےہدفرسےولوگںےناسیکریسفتاشاہؿاشہایبؿیکےہ۔
اساکوہاگوجاانپانؾ َ ِ َ
رافی  :یلعنبدبعاہللایفسؿاوبازلاندارعجاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمکیکتینکرےنھکاکایبؿافروسمرےناہکہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس...
ابب  :ادباکایبؿ
رشمکیکتینکرےنھکاکایبؿافروسمرےناہکہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسرگمہیہکانبایباط بلاچےہ(ینعرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1139

اسٌ٤ی ١س٠امی٣ ٪ح٤س ب ٩ابی ًتی ٙاب ٩طہاب رعوہ ب ٩زبي ٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ابو اٟامی ٪طٌب زہزی بزازر ٰ

ٔیٙ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَخٔی ًَ ُِ ٩س ََ ِ ٠امی ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی ًَت ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ح َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ َّ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َرَ ٔ ٛب ًَل َی ح َٔ٤ا ٕر ًََِ ٠یطٔ َٗ ٔلی َٔ ْة ٓ ََسَّ ٔ ٛی ْة َوأ ُ َسا َُ ٣ة َو َرائ َ ُط َي ٌُوزُ َس ٌِ َس بِ ََ ًُ ٩با َز َة فٔی بَىٔی َحار ٔٔث بِ ٔ ٩ا َِ ٟدز ِ َر ٔد َٗ ِب ََ ١وٗ ٌَِ ٔة بَ ِسرٕ
ک َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ُِشِ ًَ ٥َ ٔ ٠ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی َٓإٔذَا فٔی ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص أَ ِخ ََل ْن
ٓ ََش َارا َحًَّی َ٣زَّا ب ٔ َِ ٤حٕ ٔ ٠ص ٓ ٔیطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی ابِ َُ ٩سُ٠و ََ ٢وذََ ٔ ٟ

رشٔٛي َن ًَ َب َسة ٔ اَلِ َ ِوثَا َٔ ٪وا َِ ٟی ُضوز ٔ َوفٔی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َوا َح َة َٓ َ٤َّ ٠ا َُ ٔظ َی ِت ا ِِ ٤َ ٟحَ ٔ ٠ص ًَ َحا َج ُة
ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َوا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َّ
ٕ َٓ َ٨زَ َ٢
اٟسابَّ ٔة َخ ََّ ٤ز ابِ ُ ٩أُب َ ٕٓی أَ ِن َٔ ُط بٔز ٔ َزائٔطٔ َو َٗا َََ ٢ل ُت َِبِّ ٍُوا ًَ َِ ٠ي َ٨ا ٓ ََش ََّ ٥َ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یض ٔ ِ ٥ث ُ ََّ ٥و َٗ َ
اَ ٪حًّ٘ا ٓ َََل
آَ٘ َٓ ٪ا َُ َٟ ٢ط ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی ابِ َُ ٩سُ٠و َ ٢أَ ُّی َضا ا ِ٤َ ٟزِ ُئ ََل أَ ِح َش َ٤َّ ٣ٔ ٩ا َت ُ٘و ُ ٪ِ ٔ ِ ٢ک َ َ
ُق َ
َقأَ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ا ِِ ُ ٟ
ٓ ََس ًَاص ُِِ ٥لٔ َی اہللٔ َو َ َ
ک َٓاٗ ُِؼ ِؽ ًََِ ٠یطٔ َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َوا َح َة بَل َی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓاُِظَ َ٨ا فٔی ََ ٣حأ ٔ ٟش َ٨ا َٓإَّٔ٧ا
تُ ِؤذَٔ٧ا بٔطٔ فٔی ََ ٣حأ ٔ ٟش َ٨ا ٓ َََ ٩ِ ٤جائ َ َ
وَ ٥َِ ٠َٓ ٪یزَ َِ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وَ ٪وا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ٔ ُ ٧ح ُّب ذََ ٔ ٟ
وَ ٪وا َِ ٟی ُضوزُ َحًَّی کَازُوا یَ َت َثا َو ُر َ
رش َُ ٛ
َاس َت َّب ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
کٓ ِ
یُ َد ِّٔ ُـ ُض َِ ٥حًَّی َسَٜتُوا ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زابَّ َت ُط ٓ ََش َار َحًَّی َز َخ ًََ ١ل َی َس ٌِ ٔس بِ َٔ ًُ ٩با َز َة َٓ َ٘ا َ٢

اب یُزٔی ُس ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أُب َ ٕٓی َٗا ََ َٛ ٢ذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِی َس ٌِ ُس أََ ٥َِ ٟت ِش َ٣َ ٍِ ٤ا َٗا َ ٢أَبُو ُح َب ٕ
اب َِ َ٘ ٟس َجا َئ اہللُ بٔا َِ ٟح َِّّ ٙأ ٟذی
ٕ ًَ ُِ ٨ط َو ِاػَٔحِ ٓ ََو َّأ ٟذی أَِ٧زَ ََِ ٠ًَ ٢ی َ
َس ٌِ ُس بِ َُ ًُ ٩با َز َة أَ ِی َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت ا ًِ ُ
ک ا ِل َٔ ٜت َ
ک بٔا َِ ٟح َِّّ ٙأ ٟذی
َحة ٔ ًَل َی أَ ِ ٪یُ َتوِّ ُجو ُظ َوي ٌَُ ِّؼبُو ُظ بٔا َِٔ ٌٟؼابَ ٔة َٓ َ٤َّ ٠ا َر َّز اہللُ ذََ ٔ ٟ
أَِ٧زَ ََِ ٠ًَ ٢ی َ
ک َو َِ َ٘ ٟس ِاػ َلَ٠حَ أَصِ ُ
َ ١ص ٔذظ ٔ ا َِ ٟب ِ َ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ًِ َل َ
اک َ ٔ
ک ٓ ََذَ ٔ ٟ
َ َ ٚب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ٓ ٌََ َ ١بٔطٔ َ٣ا َرأَیِ َت ٓ ٌَََٔا ًَ ُِ ٨ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
وًَ ٪ل َی اَلِ َذَی َٗا َ ٢اہللُ َت ٌَال َی
و ٩ِ ًَ ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رشٔٛي َن َوأَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َ٤َ ٛا أَ ََ ٣زص ُِ ٥اہللُ َو َي ِؼبٔ ٍُ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحابُطُ َي ٌِ ُٔ َ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو ََ ٟت ِش ََّ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ٌُ ٤أ ٟذ َ
اب ِاْلیَ َة َو َٗا ََ ٢و َّز َٛثٔي ْ ٍ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب َٓک َ َ
ی ٩أُوتُوا ا ِل َٔ ٜت َ
َی َتأ َ َّو ُ ٢فٔی ا ٌَِِٔ ٟو ٔ ًَ ُِ ٨ض ِ٣َ ٥ا أَ ََ ٣ز ُظ اہللُ بٔطٔ َحًَّی أَذ ٔ َُ َٟ ٪ط ٓ ٔیض ٔ ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َُزَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِس ّرا َٓ َ٘ َت َ ١اہللُ ب ٔ َضا
ُ َّ
یَُ ٩أ٤ٔ٧ي َن
َقیِ ٕع َٓ َ٘ َٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحابُطُ َُ ٨ِ ٣ؼورٔ َ
ََ َٗ ٩ِ ٣ت ََ ٩ِ ٣ٔ ١ػ َ٨ازٔی ٔس ا ِلٜٔارٔ َو َسا َزة ٔ ُ َ
ُ َّ
ُ
رشٔٛي َن ًَ َب َسة ٔ اَلِ َ ِوثَا ٔ٪
َقیِ ٕع َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أُب َ ٕٓی ابِ َُ ٩سُ٠و ََ ٢و َُ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣ط ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َُ ٌَ ٣ض ِ ٥أ َس َاری َٔ ٩ِ ٣ػ َ٨ازٔی ٔس ا ِلٜٔارٔ َو َسا َزة ٔ ُ َ
َص َذا أَ ِْ ٣ز َٗ ِس َت َو َّج َط ٓ ََباي ٔ ٌُوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ِاْل ٔ ِس ََلَٓٔ ٦أ َ ِس٤َُ ٠وا
اوباامیل ؿہز زرہیربادراامسلیعامیلسؿدمحمنبایبقیتعانباہشبرعفہنبزریبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہک
ااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکیدگےھرپوسارےھتسجرپدفکیکنبوہح 
اکیاچدریھتافر ااسہمآپےکےھچیپےھٹیبوہےئےھتگنجدبرےسےلہپنباحرثنبزخرجںیمدعسنبابعدہریضاہللاعتٰیلہنع
یکایعدترکےناجرےہےھتدفونںےلچاجرےہےھتاکیسلجمےکاپسےسسگروہ۔سجںیمدبعاہللنبایبولسؽیھباھتافرہی
دبعاہلل نب ایب ےک املسمؿ وہےن ےس ےلہپ اک فاہعق ےہ افر اس سلجم ںیم املسمؿ افر تب رپتس رشمنیک افر وہید وموجد ےھت افر
املسمونں ںیم ےس دبعاہلل نب رفاہح ریض اہلل اعتٰیلہنع ےھت بج وساری ےک ےنلچ ےسرگداؿولوگں رپ اڑ رک یئگ وت انب ایب ےن اینپ
انکوکاچدرےساپھچےتوہےئاہکہکمہرپرگدہناڑاؤروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿولوگںوکالسؾایک افروساریرفک
رکفںیہارتڑپےرھپاؿوکاہللیکرطػالبایافراؿوکرقآؿڑپھرکانسایدبعاہللنبایبنبولسؽےنآپےساہکہکاےآد یوتوج
اتہکےہےھجماےھچولعمؾںیہنوہاتارگہیقحےہوتامہریوسلجمںںیمآرکںیمہفیلکتہندایرکفوجاہمترےاپساجےئاسےسایبؿ
ایکرکفدبعاہللنبرفاہحریض اہللاعتٰیلہنعےن رعضایک اہںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامہریوسلجمںںیم آای ےئجیکمہاوکس
زایدہدنسپرکےتںیہاملسمؿرشمنیکافروہیدویںےناکیدفرسےوکرباالھب انہکرشفعایکافررقبیاھتہکڑگھجاوہاجےئروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملساؿولوگںوکاخومشرکےنےگلاہیںکتہکفہاخومشوہےئگرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساینپ

وساری رپ وسار وہ ےئگ افر ےتلچ رےہ اہیں کت ہک دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس رشتفی الےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای اے دعس ایک مت ےن ںیہن انس وج اوبةحب ینع دبعاہلل نب ایب ےن اہک اس ےن ایسی ایسی ابت یہک دعس نب ابعدہ ےن
رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما ابپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دفا وہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک
کت
اعمػرکدےئجیافراسےسدرسگرےئجیکمسقےہاسذاتیکسجےنآپرپ اتبانزؽیکمسقےہاسذات حٹسےنآپوکقح
ےکاسھتاجیھباسرہشےکولوگںےنالصحیکیھتہکاس وکاتجانہپںیئےگافراسوکابداشہانبںیئےگبجاہللےن اوکساس قح
ےکذرہعیوجآپوکدایےہردرکدایوتفہاسیکفہجےسکمچایگ(ینعلجایگ)انچہچناسےنہی جتکیکوجآپےندیھکیروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکاعمػرکدایافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپےکااحصبرشمنیکافرالہ اتب
لَنَس
وک اعمػ رکدےتی ےھت اسیج ہک اہلل اعتٰیل ےن اںیہن مکح دای افر فیلکت رپ ربص رکےت ےھت افر اہلل اعتٰیل ےن رفامای َف ْ مَغ ُ َّن نِمْ َّالِ َج
ي
ُ
بدفرسیہگجاہللاعتٰیلےنرفامایفدریثکنمالھااتکلانچبہچنآپاہللےکمکحےکاطمقباؿوکربارباعمػرکےترےہ
ُأفتاالْک ِ َنا َ
اہیںکتہکاہجداکمکحدایایگبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندبرںیمگنجیکوتاہللاعتٰیلےناسگنجےکذرےعیتہب
ےس ڑبے ڑبے افکر افر رسدار اؿ رقشی وک لتق رکا دای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ ےک ااحصب اکایمب افر امؽ
تمینغےکاسھتفا سولےٹاؿےکاسھتڑبےڑبےافکرافررسداراؿرقشیدیقوہرکآےئانبایب ٹسبؽےنافراسےکتب
رپتس رشمک اسویھتں ےن اہک ہک ہی ارم (ینع االسؾ) اغ بل آایگ اس ےئل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس االسؾ رپ  تعی
رکولانچہچنفہبسولگ(اظبرہ)املسمؿوہےئگ۔
رافی  :اوباامیلؿہز زرہیربادرالیعٰمسامیلسؿدمحمنبایبقیتعانباہشبرعفہنبزریبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رشمکیکتینکرےنھکاکایبؿافروسمرےناہکہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسرگمہیہکانبایباط بلاچےہ(ینعرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1140

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ١ابوًوا٧ہ ًبسا٠٤ٟک ًبساہلل ب ٩حارث ب٧ ٩وًٓ ١باض ب٣ ٩ل٠ب

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ض بِ ٔ٩
ث بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ ًََٕ ٩ِ ًَ ١بَّا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ک َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥ص َُو فٔی َؿ ِح َـاحٕ
ک َو َي ِِ َـ ُب ََ ٟ
اَ ٪ی ُحوك ُ َ
ًَ ِب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َِ ١نٔ ٌَِ َت أَبَا كَأٟبٕ بٔظَ ِی ٕئ َٓإَّٔ ٧طُ ک َ َ

ا ٪فٔی َّ
اٟس َر ٔک اَلِ َ ِس َٔ ٔ ٩ِ ٣ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ
َٔ٧ ٩ِ ٣ارٕ َِ ٟو ََل أََ٧ا َٟک َ َ

ومیسنباامسلیعاوبوعاہندبعاکلملدبعاہللنباحرثنبونلفابعسنببلطمےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیم
ےن رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکآپےناوباط بلوکیھبھچکافدئہاچنہپایفہآپیکافحتظرکےتےھتافرآپ
ےکےئلدفرسفںرپہصغوہ اجےتےھتآپ ےنرفامایاہں!فہمنہج ںیممکرہگاح  رپںیہ ارگفہہنوہاتفہمنہج ےکبس ےستسپ ہقبط
ںیموہےت۔
رافی  :ومیسنباامسلیعاوبوعاہندبعاکلملدبعاہللنباحرثنبونلفابعسنببلطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصتحیےسابتہنانہکوھجنںیمدالخںیہنےہافراقٰحسےناہکںیمےناسنریضاہلل...
ابب  :ادباکایبؿ
رصتحیےسابتہنانہکوھجنںیمدالخںیہنےہافراقٰحسےناہکںیمےناسنریضاہللاعتٰیلہنعےسانسہکاوبہحلطاکاکیاٹیبرم ایگاوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعےنرپاھچ
ڑلاکشیکےہ؟اؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنعےنوجابدایاسیکاجؿآراؾںیمےہ افرںیمامگؿرکیتوہںہکاسےنراتحاپح اوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعےنامگؿایکہک
اؾمیلسکیھٹیتہکےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1141

راوی  :آز ٦طٌبہ ثابت ب٨انی حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٔ ٣شي ٍ ٕ َُ ٟط
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
ک بٔا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ
َٓ َح َسا ا َِ ٟحازٔی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠ارُٓ َِ ٙیا أََ ِ ٧حظَ ُة َویِ َح َ
آدؾہبعشاثتب انبینرضحتاسننبامکلےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملساکیرفس

ںیمےھتاہےنکنفاےلےنافوٹنںوکزیتیےساکنہایوتیبنیلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاےاہشجنآہتسہآہتسہاہکن اؿوشیشںوک
اھبنسؽرکےللچ۔
رافی  :آدؾہبعشاثتبانبینرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رصتحیےسابتہنانہکوھجنںیمدالخںیہنےہافراقٰحسےناہکںیمےناسنریضاہللاعتٰیلہنعےسانسہکاوبہحلطاک اکیاٹیبرمایگاوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعےنرپاھچ
ڑلاکشیکےہ؟اؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنعےنوجابدایاسیکاجؿآراؾںیمےہافرںیمامگؿرکیتوہںہکاسےنراتحاپح اوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعےنامگؿایکہک
اؾمیلسکیھٹیتہکےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1142

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ح٤از ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ و ایوب ابوَٗلبہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َوأَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

اََُ ُ ٪ل ْ ٦یَ ِح ُسو بٔضُٔ َّ٩ي َ٘ا َُٟ ٢طُ أََ ِ ٧حظَ ُة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ر َویِ َس َک یَا
ا ٪فٔی َس َ ٕ
َف َوک َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ک ب ٔا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ َٗا َ ٢أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة َي ٌِىٔی اَ ٨ِّ ٟشا َئ
أََ ِ ٧حظَ ُة َس ِو َٗ َ
امیلسؿنب جبامحداثتبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعفاویباوبالقہبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےت ںیہ
اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رفس ںیم ےھت افر اکی الغؾ زیتی ےس افوٹنں وک اہکن راہ اھت اس اک انؾ
اہشجناھتوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےاہشجنآہتسہآہتسہےللچہیےشیشںیہافراوبالقہباکایبؿےہہکےشیشےسآپ
ہیلعامالسؾیکرمادوعرںیتںیھت۔
رافی  :امیلسؿنب جبامحداثتبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعفاویباوبالقہبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رصتحیےسابتہنانہکوھجنںیمدالخںیہنےہافراقٰحسےناہکںیمےناسنریضاہللاعتٰیلہنعےسانس ہکاوبہحلطاکاکیاٹیبرمایگاوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعےنرپاھچ
ڑلاکشیکےہ؟اؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنعےنوجابدایاسیکاجؿآراؾںیمےہافرںیمامگؿرکیتوہںہکاسےنراتحاپح اوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعےنامگؿایکہک
اؾمیلسکیھٹیتہکےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1143

راوی  :اسحا ٚحبا ٪ہ٤اٗ ٦تازہ حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
أ ٨َّ ٠ٔ ٟ ٪ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َحبَّا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ح َش َ ٩اٟؼَّ ِو ٔ
َّس ا َِ َ٘ ٟوار َٔیز َٗا َ٢
َحاز ٕيُ َ٘ا َُٟ ٢طُ أََ ِ ٧حظَ ُة َوک َ َ
ت َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ر َویِ َس َک َیا أََ ِ ٧حظَ ُة ََل َتِ ٔ ِٜ

ئ
َٗ َتا َزةُ َي ٌِىٔی َؿ ٌَ َٔ َة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ

ا احسؼ ةحؿ امہؾ اتقدہ رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساک(اکیالغؾ)دحیڑپھرکافوٹنںوکاہکنراہاھتسجاکانؾاہشجناھتافراسیکآفازتہبایھچیھتآرضحنتیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن ا س ےس رفامای اے اہشجن آہتسہ آہتسہ لچ اؿ وشیشں وک ہن وتڑ اتقدہ ےن اہک ہک وشیشں ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
رمادوعرںیتںیھت
رافی  :ااحسؼةحؿامہؾاتقدہرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
رصتحیےسابتہنانہکوھجنںیمدالخںیہنےہافراقٰحسےناہکںیمےناسنریضاہللاعتٰیلہنعےسانسہکاوبہحلطاکاکیاٹیبرم ایگاوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعےنرپاھچ
ڑلاکشیکےہ؟اؾمیلسریضاہللاعتٰیلہنع ےنوجابدایاسیکاجؿآراؾںیمےہافرںیمامگؿرکیتوہںہکاسےنراتحاپح اوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعےنامگؿایکہک
اؾمیلسکیھٹیتہکےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1144

راوی ٣ :شسز یحٌی طٌبہ ٗتازہ ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َفَ ٔ ٛب َر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓزَ َْ َ َ
َّ
َّ
َحا
َف ّسا َٔلَبٔی كَ َِ ٠ح َة َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َرأَیِ َ٨ا َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َوِ ٔ َِ ٪و َج ِسَ٧ا ُظ ََ ٟب ِ ّ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
دسمدییحیہبعشاتقدہاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکاکیابرودہنیےکولگڈرےئگ وت
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعےکوھگڑےرپوساروہےئافر(فا سآےئوت)آپےنرفامایںیمہوکح 
زیچرظنںیہنآح (اوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیےہہکاسدؿےس)مہےناسوھگڑےوکرفاںدفاںاپای۔
رافی  :دسمدییحیہبعشاتقدہاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکآد یاکہیانہکہکایکہیزیچںیہنےہافراسےسرمادہیوہہکایکہیفاہعقؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
یسکآد یاکہیانہکہکایکہیزیچںیہنےہافراسےسرمادہیوہہکایکہیفاہعقںیہنےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1145

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سَل٣ ٦د٠سب ٩یزیس اب ٩جزیخ اب ٩طہاب یحٌی ب ٩رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
یس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََل ٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩یز ٔ َ
اب أَ ِخب َ َ ٍن ٔی َی ِحٌَی بِ ُِ ُ ٩
َ
اض َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِلُٜضَّا َٔ٘ َٓ ٪ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رع َو َة َي ُ٘و َُٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َسأ َ ٢أُْ َ ٧
ُِ
و ٪أَ ِح َیاّ٧ا ب ٔ َّ
اٟظ ِی ٔئ یَُٜو َُ ٪حًّ٘ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی ُشوا بٔظَ ِی ٕئ َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓإُٔ َّ ٧ض ِ ٥یُ َح ِّسث ُ َ

ُق َصا فٔی أُذُ َٔ ٪وِّ ٔ ٟیطٔ َ ََّق َّ
یضا أَ ِٛث َ َ ٍ ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ائ َ ٔة َِ ٛذبَ ٕة
َو َس َّ ٥َ ٠تَٔ ٠
اٟس َجا َج ٔة ٓ ََی ِدُ ٔ ٠ل َ
وَ ٔ ٓ ٪
ِک ا ِٟکَُ ٤َ ٔ ٠ة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َِّ ٙی ِد َل ُٔ َضا ا ِٟحٔىِّ ُّی ٓ ََی ُ ُّ
دمحم نب السؾ دلخمنب سیدی انب رججی انب اہشب ییحی نب رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن
ایبؿ ایک ہک ھچکولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس اکونہں ےک قلعتمدرای ت ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےنرفامایہکہیوکح زیچںیہنےہولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفہیھبکایسیابںیتےتہکںیہوجحیحصوہیت ںیہ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیابتدخایک رطػےسوہیتےہاسوکاطیشؿاکچاتیلےہافر ا ےن دفتس ےکاکؿ
ںیم ڈاؽ داتی ےہ سج رطح اکی رمغ دفرسے رمغ ےک اکؿ ںیم آفاز اچنہپداتی ےہ رھپ فہ اکنہ اس ںیم وس وھجن ےس زایدہ
المدےتیںیہ۔
رافی  :دمحمنبالسؾدلخمنبسیدیانبرججیانباہشبییحینبرعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آامسؿیکرطػاگنہااھٹےناکابنیافراہللاعت یاکوقؽایکفہافٹنیکرطػںیہند...
ابب  :ادباکایبؿ
آامسؿیکرطػاگنہااھٹےناکابنیافراہللاعت یاکوقؽایکفہافٹنیکرطػ ںیہندےتھکیہک سکرطحدیپاایکایگافرآامسؿیکرطػہکسکرطحدنلبےئک ےئگافراویب
ےنانبایبملنکہےساںوہںےناعہشئریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپرسآامسؿیکرطػدنلبایک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1146

وًبساٟزح ٩٤جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اب ٩بٜي ٍ ٟیث ً٘ی ١اب ٩طہاب ابوس٤٠ہ ب٩
ٰ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ث ُ ََّٓ ٥ت َ َ ٍ ًَىِّی ا َِ ٟوو ُِی َٓب َ ِي َ٨ا أََ٧ا أَ ِ٣شٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َػ ِو ّتا ٔ٩ِ ٣
َکس ٕ ٓٔی بَي ِ َن َّ
ْصی ِلٔ َی َّ
َّ
ق
َحا ٕ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواَلِ َ ِر ٔ
ئ َٓإٔذَا ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
َفٓ ٌَِ ُت َب َ ٔ
ک َّأ ٟذی َجائَىٔی ب ٔ ٔ َ
ئ َٗاً ْٔس ًَل َی ُ ِ
ئ ََ

انبریکبثیللیقعانباہشباوبہملسنبفدبعارلنٰمحاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایک
ہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہان انسہکرھپھجمرپفیحآانرکایگاکیابرںیماجراہاھتوتںیمےنآامسؿےس
اکیآفازینسبجآامسؿیکرطػاگنہااھٹح وتفیہرفہتشرظنآایوجریمےاپس جاءںیمآایاھتآامسؿافرزنیمےکدرایمؿرکیس
رپاھٹیبوہااھت۔
رافی  :انبریکبثیللیقعانباہشباوبہملسنبفدبعارلنٰمحاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
آامسؿیکرطػاگنہااھٹےناکابنیافراہللاعت یاکوقؽایکفہافٹنیکرطػ ںیہندےتھکیہکسکرطحدیپاایکایگافرآامسؿیکرطػہکسکرطحدنلبےئک ےئگافراویب
ےنانبایبملنکہےساںوہںےناعہشئریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپرسآامسؿیکرطػدنلبایک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1147

راوی  :اب ٩ابی ٣زی٣ ٥ح٤س ب ٩جٌَف َیک َکبی ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ب ٔ ُّت فٔی
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َف َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َ ٔ
َ ْ
یک ًَ َِ ُ ٩
ا ٪ثُُ ُ٠ث َّ
ِ أَ ِو َب ٌِ ُـ ُط َٗ ٌَ َس َٓ َ٨وَ َز ِلٔ َی َّ
َُقأَ ِ ٔ َّ٪
اٟش َ٤ا ٔ
بَ ِیتٔ َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َوأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠سصَا َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
اِ ٠ٟی ِٔ ١اْل ٔ ُ
ئٓ َ َ
ٖ َّ
اِ ٠ٟی َٔ ١واَ ٨َّ ٟضارٔ َْلیَا ٕ
فٔی َخَّ ِٙٔ ٠
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق َوا ِخت ََٔل ٔ
اب
ت َواَلِ َ ِر ٔ
ت َٔلُولٔی اَلِ َ َِ ٟب ٔ
انب ایب رممی دمحم نبرفعج رشکیرکیب انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک ںیم ومیمہن ریض
اہللاعتٰیلاہنعےکرھگںیماکیراتراہافرآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیھباؿےکاہںےھتبجراتاکآرخیاہتح ہصحابیق
راہوتھٹیبےئگافرآامسؿیکرطػداھکیافرہیآتیڑپیھہکےبکشآامسونںافرزنیمےکدیپارکےنافردؿراتےکدبےنل ںیم
لقعفاولںےکےئلاشناینںںیہ۔
رافی  :انبایبرممیدمحمنبرفعجرشکیرکیبانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع

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

اپینافریٹمںیمڑکلیاکامرےناکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
اپینافریٹمںیمڑکلیاکامرےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1148

٣وسی
راوی ٣ :شسز یحٌی ًث٤ا ٪بُ ٩یاث ابو ٰ

ا ٪بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
ا ٍَ ٣َ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وسی أَُ َّ ٧ط ک َ َ
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُ ِث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َُ ٣

ئ َواِّ ٟلي ٔن َٓ َحا َئ َر ُج ْ١
رض ُب بٔطٔ بَي ِ َن ا ِ٤َ ٟا ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َحائ ٕٔم ٔ ٩ِ ٣ح َٔیلا ٔ ٪ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َوفٔی َی ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًَُّ ٥َ ٠و ْز َي ِ ٔ
َّ
رشتُطُ بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة
رش ُظ بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ ََذصَ ِب ُت َٓإٔذَا أَبُو بَ ُِکٕ َٓ َٔ َت ِح ُت َٟطُ َو َب ِ
َي ِش َت ِٔتٔحُ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٓ َتحِ َُ ٟط َوبَ ِّ ِ
َّ
آِ
رشتُ ُط بٔا َِ ٟح َّ٨ةٔ ث ُ َِّ ٥
رش ُظ بٔا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓإٔذَا ًُ َ٤زُ َٓ َٔ َت ِح ُت َُ ٟط َو َب ِ
آِ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٓ َتحِ َُ ٟط َو َب ِّ ِ
اس َت ِٔ َتحَ َر ُج ُْ َ ١
ث ُ َّ ٥ا ِس َت ِٔ َتحَ َر ُج ُْ َ ١
رش ُظ بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة ًَل َی بَ َِ ٠وی ُت ٔؼيبُطُ أَ ِو َتُٜو ََُ ٓ ٪ذ َص ِب ُت َٓإٔذَا ًُ ِث َ٤ا ُُ ٤ِ ُ٘ َٓ ٪ت َٓ َٔ َت ِح ُت َٟطُ
َوک َ َ
اَّ ٣ُ ٪ت ٜٔئّا َٓ َحََ ٠ص َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٓ َتحِ َُ ٟط َوبَ ِّ ِ
َّ
رشتُ ُط بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓأ َ ِخبَ ٍِتُ ُط ب ٔ َّأ ٟذی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢اہللُ ا ِِ ٤ُ ٟش َت ٌَا ُ٪
َو َب ِ

دسمدییحینامثؿنبایغثاوبومٰیسےسرفاتیرکےتںیہہکفہودہنیےکیسکابغںیمیبنیلص اہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتافر
آپےکاہھتںیماکیڑکلییھتسجےساپینافرڑچیکےکدرایمؿامررےہےھتاکیصخشآایافردرفازہوھکےنلوکاہکوتیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےنرفامایدرفازہوھکؽدفافراسوکتنجیک وخربخشیدےدفںیمدرفازہرپایگوتداھکی ہکرضحتاوبرکب ےھتںیمےن
اؿےکےئلدرفازہوھکؽدایافرتنجیکوخربخشیدےدیرھپدفرسےصخشےندرفازہوھکےنلوکاہکوتآپےنرفامایاسےکےئل
درفازہوھکؽدفافراسوکتنجیکوخربخشیدےدفںیمایگوتداھکیہکرضحترمعبںیہںیمےناؿےکےئلدرفازہوھکؽدایافراؿ
وک تنج یک وخربخشی دے دی رھپ اکی صخش ےن درفازہ وھکےنل وک اہک اس فتق آپ ہیکت اگلےئ وہےئ ےھت آپ ھٹیب ےئگ افر رفامای
وھکؽدفافراسوکتنجیکوخربخشیدفاستبیصمرپوجاؿوکےچنہپیگںیمےنداھکیہکرضحتنامثںیہنںیمےندرفازہوھکؽدایافر

اؿوکتنجیکوخربخشیدیافرفہیھبایبؿرکدایوجآپےنرفامایاھتاںوہںےناہکاہللودداگرےہ۔
رافی  :دسمدییحینامثؿنبایغثاوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ےناہھتےسزنیمںیمیسکزیچوکرکدیےناکایبؿ۔...
ابب  :ادباکایبؿ
ا ےناہھتےسزنیمںیمیسکزیچوکرکدیےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1149

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار اب ٩ابی ًسی طٌبہ س٠امی٨٣ ٪ؼور سٌس بً ٩بیسہ ابوًبساٟزح ٩٤س٠یم حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪و َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ
َیم ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َج ََ ٨ازة ٕ َٓ َح ٌَ َ ١یَ ُِ ُٜ٨ت اَلِ َ ِر َق بٔ ٌُوز ٕ
اٟشِّ ٔ ٠
اَّ ٟز ِح َُّ ٩ٔ ٤
َّس َٓأ َ َّ٣ا
َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢ی َص ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َح ٕس ِ ٔ ََّل َو َٗ ِس َفُ ٔ َْ ٔٔ ٌَ ِ٘ ٣َ ٩ِ ٣سظ ٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوا٨َّ ٟارٔ َٓ َ٘اُٟوا أَٓ َََل َّ َ ٧تک ٔ ُ
َٗ ١ا َ ٢ا ًِ َُ٠٤وا َٓک ُ ٌَّ ٣ُ ١ی َّ ْ
َ ٩ِ ٣أَ ًِ َلی َو َّات َقی ِاْل َی َة
دمحمنباشبرانبایبدعیہبعشامیلسؿوصنمردعسنبدیبعہاوبدبعارلنمح،یملرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ
اںوہںےنایبؿایکہکمہاکیانجزہںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتآپزنیموکڑکلیےسرکدیےنےگلافرآپیلص
اہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتںیمےسرہصخشاکاکھٹانتنجافرمنہج(ھکلرک)رفاک یکاجیکچےہولوگںےنرعضایکرھپویکں
ہن مہ ایس رپرھبفہسرکںیلآپ ےن رفامایلمع رکفاس ےئلہک رہ صخش ےک ےئلفیہزیچ آاسؿیک ےہ سج ےک ےئل دیپا ایکایگ ےہ
﴿فَٔ َمنَمْ َأعْ َػیف َّ َ
اَّ﴾ڑپیھ۔
َ
رھپآتی َ ّ

رافی  :دمحمنباشبرانبایبدعیہبعشامیلسؿوصنمردعسنبدیبعہاوبدبعارلنمح،یملرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجعتےکفتقریبکتافرحیبستڑپےنھاکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
بجعتےکفتقریبکتافرحیبستڑپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1150

راوی  :ابو اٟامی ٪طٌیب زہزی ہ٨س ب٨ت حارث حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

است َِی َ٘ َى
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَ ِتىٔی صٔ ُِ ٨س ب ٔ ُِ ٨ت ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ِ
ا ٪اہللٔ َ٣اذَا أُِ٧ز ٔ َ ٩ِ ٣ٔ ٢ا َِ ٟدزَائ َٔٔ ٩و َ٣اذَا أُِ٧ز ٔ َ ٩ِ ٣ٔ ٢ا ِٔٔ ٟت َ ٔن َ ٩ِ ٣یُوٗ ٔ ُى َػ َواح َٔب
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ ٢س ِب َح َ
ِة ٔ
ا ُِ ٟح َحز ٔیُزٔی ُس بٔطٔ أَ ِز َوا َجطُ َحًَّی ي َُؼ ِّ٠ي َن ُربَّ کَاس َٔی ٕة فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا ًَارٔیَ ْة فٔی ِاْل ٔ َ
اوب اامیلؿ بیعش زرہی دنہ تنب احرث رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت
یلصاہللہیلعفآہلفملسدنینےسدیباوہےئوترفامایاحبسؿاہللایکایکزخاےنافرایکایکےنتفانزؽےئکےئگںیہوکح ےہوجاؿرجحہفاویلں
وک اگج دے (اس ےس رماد آپ یک ویبایں ںیھت) اتہک ولگامنز ڑپںیھ۔ داین ںیم تہب یس ےننہپفاایلں آرخت ںیم یگنن وہں یگ افر
انب ایب وثر ےن انب ابعس ےس اںوہں ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس لقن ایک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس لقن ایک
رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایکہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکایکآپےناینپ ویبویںوکالطؼدے
دیآپےنرفامایںیہنںیمےناہکاہللاربک۔
رافی  :اوباامیلؿبیعشزرہیدنہتنباحرثرضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ادباکایبؿ
بجعتےکفتقریبکتافرحیبستڑپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1151

راوی  :ابو اٟامی ٪طٌیب زہزی ہ٨س ب٨ت حارث حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ٔیٙ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَخٔی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی ًَت ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ح و َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
اب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن أَ ََّ ٪ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ َِ ٨ت ُحٌ َ ٕ ٓی َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َ ٍ ِتطُ أََ َّ ٧ضا َجائ َ ِت َر ُسو َ٢
ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

اَ َٓ ٪ت َح َّسثَ ِت ً ٔ َِ ٨س ُظ َسا ًَ ّة ٔ٩ِ ٣
ٕٔ فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تز ُ ُ
رش ا َِ َِ ٟوابٔز ٔ َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
ور ُظ َوص َُو َُ ٌِ ٣تْ ٜ
َّ
اب ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َّأ ٟذی ً ٔ َِ ٨س
ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ئ ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٣ت َت ُِ ٔ ٠َ٘ ٨ب َٓ َ٘ َاَ ٌَ ٣َ ٦ضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ٘ٔ٠بُ َضا َحًی ِٔذَا بَ َِ َِ ٠ت بَ َ

َِ ٣ش َ ٩ٔ ٜأ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠زَّ بٔض ٔ َ٤ا َر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪اَلِ َ ِن َؼارٔ ٓ ََش َّ٤َ ٠ا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ا ٪اہللٔ یَا
َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥نٔ ََذا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ر ِٔس٤َ ُٜٔ٠ا ِٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی َػ ٔٔ َّی ُة ب ٔ ُِ ٨ت حٌُ َ ٕ ٓی َٗ َاَل ُس ِب َح َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َٛب ُ َ ٍ ًََِ ٠یضٔ٤ا َ٣ا َٗا ََّ ٪َّ ٔ ِ ٢
اَ ٪ی ِحزٔی ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ ٩آ َز َِ ٣َ ٦ب ََّ َّ ٠
یت أَ َِ ٪ي ِ٘ ٔذ َٖ فٔی ُُٗ٠وبٔ٤َ ُٜا
اٟسَ ٔ ٦وِنِّٔی َخ ٔظ ُ
اٟظ ِی َل َ
َ

اوب اامیلؿ بیعش زرہی دنہ تنب احرث رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت
یلصاہللہیلعفآہلفملسدنینےسدیباوہےئوترفامایاحبسؿاہللایکایکزخاےنافرایکایکےنتفانزؽےئکےئگںیہوکح ےہوجاؿرجحہفاویلں
وک اگج دے (اس ےس رماد آپ یک ویبایں ںیھت) اتہک ولگامنز ڑپںیھ۔ داین ںیم تہب یس ےننہپفاایلں آرخت ںیم یگنن وہں یگ افر
انب ایب وثر ےن انب ابعس ےس اںوہں ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس لقن ایک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس لقن ایک
رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایکہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکایکآپےناینپ ویبویںوکالطؼدے
دیآپےنرفامایںیہنںیمےناہکاہللاربک۔ےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکہیفصریضاہللاعتٰیلہنعتنبییحزفہجیبن
یلصاہللہیلعفملس ےناؿےسایبؿایکہک فہروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسالماقترکےنےکےئلآںیئ اسفتقآپدجسم ںیم
راضمؿےکآرخیرشعے ںیمااکتعػںیمےھتافرآپ ےکاپسھچکراتکتوگتفگرکیترںیہرھپےنلچوکڑھکیوہںیئوت یبن یلص
اہللہیلعفملساؿوکاچنہپ ےنےکےئلڑھکےوہےئاہیںکتہکبجدجسمےکاسدرفازےرپچنہپںیئگوجاؾہملسریضاہللاعتٰیل
اہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفملسنؿاپساھتوتدفااصنریآپےکاپسےسسگرےافراؿدفونںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس

وکالسؾایکرھپدفونںرفاہنوہےئگروسؽ اہللیلصاہللہیلعفملسےناؿدفونںےسرفامایذرارہھٹانہیہیفصتنبییحںیہاؿدفونںےن
اہکاحبسؿاہللایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسافراؿدفونںرپہیتہبرگاںسگراآپےنرفامایاطیشؿانبآدؾیکروگںںیموخؿیک
رطحرگدشرکاتےہاسےئلےھجم ٰخؽدیپاوہاہکںیہکفہ(ینعاطیشؿ)اہمترےدؽںیمفوسہسہنڈاؽدے
رافی  :اوباامیلؿبیعشزرہیدنہتنباحرثرضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکنکیےنکنیھپیکنام تعاکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
رکنکیےنکنیھپیکنام تعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1152

راوی  :آز ٦طٌبہ ٗتازہ ً٘بہ ب ٩ػہبا ٪اززی ًبساہلل ب٣ ١ِٔ٣ ٩زنی

ا ٪اَلِ َ ِزز ٔ َّی یُ َح ِّس ُث ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ِّی َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ِ٘ َب َة بِ َُ ٩ػ ِض َب َ
ُ
ُ
َّس ِّ
َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟد ِذ ٔ
اٟشَّ٩
ٖ َو َٗا َُ َّ ٧ِٔ ٢ط ََل َي ِ٘ ُت ُ
 ١اٟؼَّ ِی َس َو ََل یَ َِٜ ٨أ ا ُِ ٌَ ٟس َّو َؤُِ َّ ٧ط َي ِٔ َ٘أ ا ٌَِ ٟي ِ َن َو َیُ ٔ ِٜ
آدؾ ہبعش اتقدہ ہبقع نب ابہصؿ ازدی دبعاہلل نب لفغم جاین ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رکنکی ےنکنیھپ ےس عنم رفامای ہک ہی اکشر وک ںیہن امرات افر ہن دنمش وک فیلکت اچنہپ اتکس ےہ آھکن ںیم گل اجےئ وت آھکن وھپڑ
دےافرداتنںیمگلاجےئوتداتنوتڑدے۔
رافی  :آدؾہبعشاتقدہہبقعنبابہصؿازدیدبعاہللنبلفغمجاین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنکنیھچفاےلاکادمحلہللانہک۔...
ابب  :ادباکایبؿ
ےنکنیھچفاےلاکادمحلہللانہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1153

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ سٔیا ٪س٠امی ٪ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ًَ ٢ل َص َر ُج ََل َٔ ٨ِ ٔ ً ٪س
ِ َٓ٘ٔی ََٟ ١طُ َٓ َ٘ا َ ٢صَ َذا َحَ ٔ٤س اہللَ َو َص َذا َ ٥َِ ٟی ِح َِ ٤س
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ظَ ََّ ٤ت أَ َح َسص َُ٤ا َو ٥َِ ٟيُظَ ِِّ ٤ت ِاْل َ َ
دمحمنبریثکایفسؿامیلسؿاسننبامکلریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسدفآدویمں
وککنیھچآح اؿںیمےساکیوکآپےنریجمکاہللاہکافردفرسےوکںیہناہکآپےسیسکےنوپاھچوتآپےنرفامایہکاسےن
اہللیکدمحیکافردفرسےےناہللیکدمحںیہنیک۔
رافی  :دمحمنبریثکایفسؿامیلسؿاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنکنیھچفاالادمحلہللےہکوتاساکوجابدانی...
ابب  :ادباکایبؿ
ےنکنیھچفاالادمحلہللےہکوتاساکوجابدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1154

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہ ،اطٌث ب ٩س٠یٌ٣ ،٥اویہ ب ٩سویس بُ٣ ٩ق ،٪حرضت بزاء

ئ
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اَلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی َٕٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ٌَُ ٣او ٔ َی َة بِ َُ ٩س َویِ ٔس بِ ُِّٔ َ ٣ُ ٩ق ٕ ٩ِ ًَ ٪ا ِٟب َ َ ٍا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
یف َوا ِّت َبا َٔ ا ِٟح ٔ ََ ٨ازة ٔ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َش ِب ٍٕ َوَ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩س ِب ٍٕ أَ ََ ٣زَ٧ا بٌٔ َٔیا َزة ٔ ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
ْص ا ِ٤ٟوِ ُ٠وَ ٔ ٦ؤِبِ َزارٔ ا ِٔ ِ٘ ٤ُ ٟش َٔ ٥وَ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩س ِب ٍٕ ًَ َِ ٩خا َت َّٔ ٥
َو َت ِظٔ٤یتٔ ا ٌَِ ٟاك ٔٔص َوِ ٔ َجابَ ٔة َّ
اٟساعٔی َو َر ِّز َّ
اٟذ َص ٔب أَ ِو
اٟش ََلَ ٔ ٦و َن ِ ٔ َ
َٗا ََ ٢ح ِٔ َ٘ ٠ة َّ
َحیز ٔ َو ِّ
اٟذ َص ٔب َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا ِٔ َ ٟ
ض َوا َِ ٤َ ٟیاث ٔز ٔ
اٟش ُِ ٨س ٔ
اٟس َیبا ٔد َو ُّ
امیلسؿ نب  جب ،ہبعش ،اثعش نب میلس ،اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ ،رضحت رباء ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ
ولوگںوکیبنیلصاہللہیلعےناستزیچفںاکمکحدایافراستزیچفںےسعنمرفامایںیمہرمضییکایعدترکےن،انجزےےکےھچیپ
ےنلچ،ےنکنیھچفاےلیککنیھچاکوجابدےنی،دوعترکےنفاےلیکدوعتوک وبقؽرکےن،السؾاکوجابدےنیافرولظمؾیکوددافر
مسقوکوپرارکےناکمکحدایافراستزیچفںےسعنمایکوسےنیکاوگنیھٹایوسےناکالھچ(رافیوککشےہ) جری،دةیج،دنسسافر
ایمرث(ےسعنمرفامای)۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،اثعشنبمیلس،اعمفہینبوسدینبرقمؿ،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کنیھچےکاےھچوہےنافرامجح ےکربےوہےناکایبؿ...
ابب  :ادباکایبؿ
کنیھچےکاےھچوہےنافرامجح ےکربےوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1155

راوی  :آز ٦ب ٩ابی ایاض اب ٩ابی ذئب سٌیس ٘٣ب ٍی اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا آ َز ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ِٔیَا ٕ
ض َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ُک ُظ اَّ ٟت َثاُ َُب َٓإٔذَا ًَ َل َص َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َٓ َح ًٌَّ ٙل َی کُِ ٣ُ ِّ١شَ ٥ٕ ٔ ٠سُ ٌَ ٔ٤ط أَ ِ٪
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠اہللَ یُ ٔح ُّب ا َِ ٌُ ٟل َ
اض َو َی ِ َ

ک ُٔ ٨ِ ٣ط َّ
يُظَ َِّ ٤ت ُط َوأَ َّ٣ا اَّ ٟت َثاُ ُُب َٓإٔ٤َّ ٧ا ص َُو َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا ُ٪
اس َت َلا ََ َٓإٔذَا َٗا َ ٢صَا َؿ ٔح َ
اٟظ ِی َلا ٔ٠ِ َٓ ٪يَ ٍُ َّز ُظ َ٣ا ِ
َ
آدؾنبایباایسانبایبذبئدیعسربقمیا ےنفادلےسفہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسفہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہل
فملسےسرفاتیرکےتںیہہکاہللاعت ٰیلکنیھچوکدنسپرفاماتےہافرامجح وکاندنسپرفاماتےہبجوکح صخشےکنیھچافرادمحلہللےہک وت
رہ املسمؿ رپ وج اس وک ےنس فابج ےہ ہک اس اک وجاب دے (ینع ریجمک اہلل ےہک) افر امجح  اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ اہجں کت
نکمموہاسوکرفےکبجوکح صخشاہیکآفازاکناتلےہوتاسےساطیشؿاتسنہےہ۔
رافی  :آدؾنبایباایسانبایبذبئدیعسربقمیا ےنفادلےسفہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح ےکنیھچوتاےسسکرطحوجابدایاجےئ۔...
ابب  :ادباکایبؿ
بجوکح ےکنیھچوتاےسسکرطحوجابدایاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1156

راوی ٣ :اٟک ب ٩اس٤اًیً ١بساٌٟزیز ب ٩ابی س٤٠ہ ًبساہلل ب ٩زی٨ار ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخبَ ٍََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی
َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
ک اہللُ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا ًَ َل َص أَ َح ُس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ُ٘ ِ ١ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َو َِ ٟی ُ٘ ُِ َٟ ١ط أَ ُخو ُظ أَ ِو َػاحٔبُ ُط َی ِز َح َُ ٤

ک اہللُ ََِٓ ٠ی ُ٘ َِ ١ی ِضسٔی ٥ُ ُٜاہللُ َوي ُِؼٔ ٠حُ بَا َل ٥ِ ُٜبال ٥ٜطا٥ٜ٧
َٓإٔذَا َٗا َُ َٟ ٢ط یَ ِز َح َُ ٤

امکل نب اامسلیع دبعازعلسی نب ایب ہملس دبعاہلل نب دانیر اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ
کا َُّ
﵀
ےنرفامایہک بجمت ںیم ےس وکح  صخشےکنیھچ وتادمحل ہلل ےہک افراساکاھبح ای اسیھت ریجمکاہللےہک وتافربج اس ےن َ ْ زت َجمُ َ ج
َبھ ُ َ ت ْ ُِضل لَُک
ْ
﵀ّ َف ُ َنٹ مابمکل(ینعاہللاعتٰیلںیہمتدہاتیرکےافراہمترےدؽیکاالصحرکے)ےہک۔
ِکتا ُ
اہک(وتےنکنیھچفاال)َ ْد ُ

رافی  :امکلنباامسلیعدبعازعلسینبایبہملسدبعاہللنبدانیراوباصحلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنکنیھچفاےلاکوجابہندایاجےئارگفہادمحلہللہنےہک۔...
ابب  :ادباکایبؿ
ےنکنیھچفاےلاکوجابہندایاجےئارگفہادمحلہللہنےہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1157

راوی  :آز ٦ب ٩ابی ایاض طٌبہ س٠امی ٪تییم حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َّ َ
َح َّسثَ َ٨ا آ َز ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ِٔیَا ٕ َّ َ
یم َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘و َُ ًَ ٢ل َص َر ُج ََل ٔ٪
ض َحسث َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َحسث َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِی ٔ ُّ
 ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َط ََّّ ٤ت َص َذا َوُ ٥َِ ٟتظَ ِِّ ٤تىٔی
ِ َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ظَ ََّ ٤ت أَ َح َسص َُ٤ا َو ٥َِ ٟيُظَ ِِّ ٤ت ِاْل َ َ
َٗا ََ ٪َّ ٔ ِ ٢ص َذا َحَ ٔ٤س اہللَ َوَ ٥َِ ٟت ِح َِ ٤س اہللَ
آدؾ نب ایب اایس ہبعش امیلسؿ یمیت رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک دف آدویمں وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاپسکنیھچآح آپےنرفامایاکیصخشیککنیھچاکوجابداینکیلدفرسےیککنیھچاکوجابںیہندای۔اکیصخشےن
وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملسآپ ےن اس یک کنیھچ اک وجابدای نکیل ریمی کنیھچ اک وجاب ںیہن دای آپ ےن رفامای ہک
اسےنادمحلہللاہکافروتےنںیہناہک۔
رافی  :آدؾنبایباایسہبعشامیلسؿیمیترضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجامجح آےئوتا ےنہنمرپاہھترھکےنیلاکایبؿ۔...

ابب  :ادباکایبؿ
بجامجح آےئوتا ےنہنمرپاہھترھکےنیلاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1158

راوی ً :اػ ٥بً ٩لی اب ٩ابی ذئب سٌیس ُ٣قبی ُ٣قبی ٛے واٟس ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ُ ٥بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
اَ ٪حًّ٘ا ًَل َی ک ُِ ٣ُ ِّ١شَ ٥ٕ ٔ ٠سُ ٌَ ٔ٤ط أَ َِ ٪ي ُ٘و ََٟ ٢طُ
ُک ُظ اَّ ٟت َثاُ َُب َٓإٔذَا ًَ َل َص أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛو َحَ ٔ٤س اہللَ ک َ َ
َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ یُ ٔح ُّب ا َِ ٌُ ٟل َ
اض َو َی ِ َ
ک اہللُ َوأَ َّ٣ا اَّ ٟت َثاُ ُُب َٓإٔ٤َّ٧ا ص َُو َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا َٔٓ ٪إٔذَا َت َثائ َ َب أَ َح ُس ُ٠ِ َٓ ٥ِ ٛيَ ٍُ َّز ُظ َ٣ا ا ِس َت َلا ََ َٓإ ٔ َّ ٪أَ َح َس ُِٔ ٥ِ ٛذَا َت َثائ َ َب
یَ ِز َح َُ ٤
َ
ک ُٔ ٨ِ ٣ط َّ
اٟظ ِی َلا ُ٪
َؿ ٔح َ
اعمصنبیلعانبایبذبئدیعسرقمیبرقمیبےکفادلاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہککنیھچوک
دنسپرفاماتےہافرامجح وکربااتھجمسےہبجمتںیمےسیسکصخشوککنیھچآےئافرفہادمحلہللےہکوترہےننسفاےلاملسمؿرپفابج
ج
﵀َّ ےہکافرامجح اطیشؿیکرطػےسےہبجمتںیمےسیسکصخشوکامجح آےئوتاسوکاہجںکتنکمموہ
کا ُ
ےہہکاسوک َ ْ زت َمُ َ
دعفرکاناچےئہاسےئلہکبجمتںیمےسوکح صخشامجح اتیلےہوتاطیشؿاسےساتسنہےہ۔
رافی  :اعمصنبیلعانبایبذبئدیعسرقمیبرقمیبےکفادلاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
السؾیکادتباءاکایبؿ...

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
السؾیکادتباءاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1159

راوی  :یحٌی ب ٩جٌَف ًبساٟززا٤ٌ٣ ٚز ہ٤ا ٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خ ََٙ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وض
ک أ َ ٨َّ ٟ
و ٪ذ ٔ َرا ًّا َٓ َ٤َّ ٠ا َخ َُ َ٘ ٠ط َٗا َ ٢اذِ َص ِب ٓ ََش ًَِّ ٥ِ ٠ل َی أُو َٟئ ٔ َ
اہللُ آ َز ًََ ٦ل َی ُػ َورتٔطٔ كُوُ ُٟط ٔس ُّت َ
َف ٔ ٩ِ ٣ا ََِ ٤َ ٟلئٔٔ َٜة ُجْ ُ٠

اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ٘ َٓ ٥ِ ُٜاُٟوا َّ
ک َٓ َ٘ا ََّ ٢
ک َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َٓزَازُو ُظ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
ک َو َت ٔح َّی ُة ذُ ِّریَّتٔ َ
ک َٓإَٔ َّ ٧ضا َت ٔح َّي ُت َ
َاس َت٣َ ٍِ ٔ٤ا یُ َح ُّیوَ َ ٧
ٓ ِ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ًَل َی ُػ َورة ٔآ َز ََ ٥َِ ٠َٓ ٦یزَ ِ ٢ا َِ ٟد ُِٙ ٠یَ ُِ ُ٘ ٨ؽ َب ٌِ ُس َحًَّی ِاْل َ٪
َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َٓک ُ َُّ ٩ِ ٣َ ١ی ِس ُخ ُ
ییحی نب رفعج دبعارلزاؼ رمعم امہؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن
رفامای ہک اہللاعتٰیل ےنآدؾہیلع امالسؾ وک اؿیک اینپ وصرت ںیم دیپا ایک اؿیک ابملح اسھٹ سگ یھت بج اہلل ےن اؿ وک دیپا ایک وت اہک ہک
اجؤافرالمہکئیکاسامجتع وکوج یھٹیےہالسؾرکفافر ونسہکفہ ایک وجابدےتیںیہ یہیاہمتراافراہمتریافالداکالسؾوہاگانچہچن
اںوہںےناہکامالسؾمکیلعرفوتشںےناہکامالسؾمکیلعفرۃمحاہللاؿرفوتشںےنظفلرۃمحاہللزایدہایکرہفہصخشوجتنجںیمدالخ
وہاگفہآدؾہیلعامالسؾیکوصرترپوہاگاسفتقےسابکتآدویمںےکدقںیمیمکوہریہےہ۔
رافی  :ییحینبرفعجدبعارلزاؼرمعمامہؾرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتٰیلاکوقؽہکاےاامیؿفاول!ا ےنرھگفںےکالعفہیسکرھگںیمدالخہنوہ...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
اہللاعتٰیلاکوقؽہکاےاامیؿفاول!ا ےنرھگفںےکالعفہیسکرھگںیمدالخہنوہبجکتہکمتااجزتہنےلولافررھگےکرےنہفاولںوکالسؾہنرکولہیاہمترےےئل
رتہبےہاشدیہکمتتحیصنڑکپفارگمتاسنؿںیمیسکوک ہناپؤوتدالخہنوہبجکتہکںیہمتااجزتہندیاجےئافرارگمتےساہکاجفےہکمتولناجؤوتولناجؤہی

اہمترےےئلاپزیکیگیکابتےہافراہللاعتٰیلاؿزیچفںوکاجےننفاالےہوجمترکےتوہمترپوکح  ججںیہناسابتںیمہکریغآابدنونںںیمدالخوہسجںیماہمترا
اسامؿ ےہ افر اہلل اعتٰیل اجاتن ےہ اس زیچ وک وج مت اظرہی  رر رپ رکےت وہ افر وج اپھچ رک رکےت وہ افر دیعس نب ایب انسحل ےن نسح ےس اہک ہک مجع یک وعرںیت ا ےن ےنیس افر
رسفںوکالھکریتھکںیہوتاںوہںےناہکہکاینپاگنہریھپولاہللزبرگفربرترفاماتےہ ہکومونمںےسد ہدفہکاینپاگنںیہ یچیرںیھکافراینپرشؾاگوہںیکافحتظرکںی
اتقدہےناہکہیمکحاؿوعروتںےکےئلےہوجالحؽںیہن(زیناہللاعتٰیلاکوقؽہک)افرومنموعروتںےسد ہدفہکاینپاگنںیہ یچیرںیھکافراینپرشؾاگوہںیکافحتظ
رکںیاخباال نیعےکینعمہیںیہہکاسزیچیکرطػدانھکیسجےسعنمایکایگےہافرونکاریڑلویکںیکرطػدےنھکیےکقلعتمزرہیےناہکہکاسیک رطػرظنااھٹ
رکدانھکیدرتسںیہنسجوکدےنھکییکوخاشہوہیتوہارگہچفہنسمکوہافراطعےناؿولڈنویںیکرطػدےنھکیوکرکمفہاھجمس وجرففتخےکےئل ےکابزارفںںیمآیت
ںیھترگمہیہکاؿیکرخدیاریاکارادہوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1160

راوی  :ابو اٟامی ٪طٌیب زہزی س٠امی ٪ب ٩يشار ًبساہلل بً ٩باض

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩ي َشا ٕر أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َ ١ر ُج َّل
ض یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َٗا َ ٢أَ ِر َز َٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِِ ٟٔـ َ ١بِ ًََ ٩بَّا ٕ
ا ٪ا َِِ ٟٔـ ُ
َح َخ َِٔ ٠طُ ًَل َی ًَ ُحز ٔ َراح ٔ َ٠تٔطٔ َوک َ َ

ض ُي ِٔت ٔیض ٔ َِ ٥وأَٗ َِبَِ ٠ت ا َِ ٣زأَ ْة َٔ ٩ِ ٣خ ِث ٌَ ََ ٥و ٔؿی َئ ْة َت ِش َت ًِٔٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ٕ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َّ ٠ٟٔ ٥َ ٠ا ٔ
َوؿٔیئّا ٓ ََو َٗ َ

َ ١ی ُِ ٨وزُ َِِٔ ٟی َضا
َ ١ی ُِ ٨وزُ َِِٔ ٟی َضا َوأَ ًِ َح َبطُ حُ ِشَ ُ٨ضا َٓا َِ ٟتٔ ََت أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا َِِ ٟٔـ ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠لٔ َٔ ٙا َِِ ٟٔـ ُ
يـ َة اہللٔ فٔی ا َِ ٟح ِّخ ًَل َی
َٕ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َذ َٗ ٔ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ٌََ ٓ ١س ََ ٢و ِج َضطُ ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟوَ ز َِِٔٔ ٟی َضا َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ ََّٔ َ ٪ف َ
َٓأ َ ِخَ ٠
ً َٔبازٔظ ٔأَ ِز َر َِ ٛت أَبٔی َط ِیدّا َٛبٔي ّ ٍا ََل َي ِش َت ٔلی ٍُ أَ َِ ٪ي ِش َتو ٔ َی ًَل َی اٟزَّاح ٔ َٔ ٠ة ٓ ََض َِ ١ي ِ٘ ٔضی ًَ ُِ ٨ط أَ ِ ٪أَ ُح َّخ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
اوب اامیلؿ بیعش زرہی امیلسؿ نب اسیر دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبنکنا ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےن لضنبابعسریضاہللاعتٰیلہنعوکرحنےکدؿا ےنےھچیپاینپوساریوکتشپرپاھٹبایافر لضاکیوخبوصرترمدےھت
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسولوگںوکھچکاسملئ اتبےنےک ےئلرکےئگمعثخ (ہلیبق) یکاکیوعرت روسؽاہللیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےسوکح ہلئسمدرای ترکےنوکآح وت لضاسیکرطػدےنھکیےگلافراسوعرتاکنسحاؿوکالھبولعمؾوہاآرضحنت
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ یک رطػ ڑمے اس فتق  لض ایس وعرت وک دھکی رےہ ےھت آپ ےن اانپ اہھت ےھچیپ یک رطػ ےل اج رک
 لض ریضاہللاعتٰیلہنعیکوھٹڑیڑکپرکاسوعرتیکرطػےسہنمریھپدایاسوعرتےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس اہلل ےن وج ا ےن دنبفں رپ جح رفض ایک ےہ فہ ریمے ابپ رپ یھب رفض وہایگ ےہ وج تہب وبڑاھ ےہ افر وساری رپ دیسیھ

رطحھٹیبںیہناتکسارگںیماسیکرطػےسجحرکفںوتایکہیاداوہاجےئاگآپےنرفامایاہں۔
رافی  :اوباامیلؿبیعشزرہیامیلسؿنباسیردبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
اہللاعتٰیل اکوقؽہکاےاامیؿفاول!ا ےنرھگفںےکالعفہیسکرھگںیمدالخہنوہبجکتہکمتااجزتہنےلولافررھگےکرےنہفاولںوکالسؾ ہنرکولہیاہمترےےئل
رتہبےہاشدیہکمتتحیصنڑکپفارگمتاسنؿںیمیسکوکہناپؤوتدالخہنوہبجکتہکںیہمتااجزتہندیاجےئافرارگمتےساہکاجفےہکمتولناجؤوتولناجؤہی
اہمترےےئلاپزیکیگیکابتےہافراہللاعتٰیلاؿزیچفںوکاجےننفاالےہوجمترکےتوہمترپوکح  ججںیہناسابتںیمہکریغآابدنونںںیمدالخوہسجںیماہمترا
اسامؿ ےہ افر اہلل اعتٰیل اجاتن ےہ اس زیچ وک وج مت اظرہی  رر رپ رکےت وہ افر وج اپھچ رک رکےت وہ افر دیعس نب ایب انسحل ےن نسح ےس اہک ہک مجع یک وعرںیت ا ےن ےنیس افر
رسفںوکالھکریتھکںیہوتاںوہںےناہکہکاینپاگنہریھپولاہللزبرگفربرترفاماتےہہکومونمںےسد ہدفہکاینپاگنںیہ یچیرںیھکافراینپرشؾاگوہںیکافحتظرکںی
اتقدہےناہکہیمکحاؿوعروتںےکےئلےہوجالحؽںیہن(زیناہللاعتٰیلاکوقؽہک)افرومنموعروتںےسد ہدفہکاینپاگنںیہ یچیرںیھکافراینپرشؾاگوہںیکافحتظ
رکںیاخباالنیعےکینعمہیںیہہکاسزیچیکرطػدانھکیسجےسعنمایک ایگےہافرونکاریڑلویکںیکرطػدےنھکیےکقلعتمزرہیےناہکہکاسیکرطػرظنااھٹ
رکدانھکیدرتسںیہنسجوکدےنھکییکوخاشہوہیتوہارگہچفہنسمکوہافراطعےناؿولڈنویںیکرطػدےنھکیوکرکمفہاھجمسوجرففتخےکےئل ےکابزارفںںیمآیت
ںیھترگمہیہکاؿیکرخدیاریاکارادہوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1161

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ابوًا٣ز زہي ٍ زیس ب ٩اسً ٥٠لاء ب ٩يشار حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َح َّسث َ َ٨ا ُز َصي ِ ْ ٍ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ

اِٟط َٗا ٔ
ت َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َ٨َ ٟا
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢یَّا َُ ٥ِ ٛوا ُِ ٟحَ ُ٠
وض ب ٔ ُّ ُ
یَ ٙیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
اِٟط ٔ
اِٟط َیَ ٙح َّ٘ ُط َٗاُٟوا َو َ٣ا َح ُّٔ َّ ٙ
َٔ ٣َ ٩ِ ٣حأ ٔ ٟش َ٨ا ب ُ ٌّس َ َ ٧ت َح َّس ُث ٓ َٔیضا َٓ َ٘ا َِٔ ٢ذِ أَبَ ِيت ََُِّ ٔ ِ ٥ل ا ِِ ٤َ ٟحَ ٔ ٠ص َٓأ َ ًِ ُلوا َّ ٔ

ٕ اَلِ َذَی َو َر ُّز َّ
اٟش ََلَ ٔ ٦واَلِ َ ِ٣زُ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
ُک
وٖ َواِ ٨َّ ٟه ُی ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
َٗا ََُّ ُ ٢ف ا َِ ٟب َ ٔ
ْص َو َُّ ٛ

دبع اہلل نب دمحم اوباعرم زریہ زدی نب املس اطعء نب اسیر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن
ایبؿایکہک آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتراوتسںںیمےنھٹیبےسرپزیہرکفولوگںےنرعضایک ایروسؽاہللیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسامہرےےئلوتاکیدفرسےےسوگتفگرکےنےکےئلراوتسںےکوساوکح اچرہاکرںیہنآپےنرفامایہکبجاہمترا
انھٹیبیہرضفریےہوتراےتسوکاساکقحدےدایرکفولوگںےنوپاھچایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسراےتساکایکقحےہ؟آپ
ےنرفامایاگنںیہ یچیرانھکفیلکتدہابوتںےسرانکالسؾاکوجابدانیایھچابوتںاکمکحرکانافرربیابوتںےسرفانک۔
رافی  :دبعاہللنبدمحماوباعرمزریہزدینباملساطعءنباسیررضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾاہللےکانومںںیمےساکیانؾےہافربجںیہمتالسؾایکاجےئوتاسےسرتہب ر...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
السؾاہللےکانومںںیمےساکیانؾےہافربجںیہمتالسؾایکاجےئوتاسےسرتہب رررپوجابدفایفاسییہوجابدف۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1162

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ حٔؽ اً٤ع ط٘یً ٙبس اہلل

یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبسٔ اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ِٔذَا َػ َِّ ٠ي َ٨ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َط٘ ٔ ْ
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی ٔ٣یک َائ ٔی ََّ ١
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی ٔجبِ ٍٔی ََّ ١
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی اہللٔ َٗ ِب ََٔ ً ١بازٔظ ٔ َّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ ٠ِ ُٗ ٥َ ٠ا َّ
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی ُٓ ََل ٕ٪

ْص َٖ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٗ َِب َِ ٠َ ًَ ١ي َ٨ا ب ٔ َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ ص َُو َّ
اٟش ََل َُٓ ٦إٔذَا َجََ ٠ص أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی
َو ُٓ ََل ٕ٤َّ ٠َ َٓ ٪ا ا ِن َ َ
ات َو َّ
ک أَ ُّی َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط َّ
ات َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ي َ٨ا َو ًَل َی
اٟلي َِّب ُ
َّات ِهَّلِل َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
اٟؼَّ ََلة ٔ ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ ١اَّ ٟت ٔحی ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
اب ک ُ َِّ ًَ ١ب ٕس َػإ ٔ ٟح فٔی َّ
ق أَ ِط َض ُس أَ ََِ ٪ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َض ُس أَ َّ٪
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواَلِ َ ِر ٔ
ً َٔباز ٔاہللٔ اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن َٓإُٔ َّ ٧ط ِٔذَا َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ک أَ َػ َ

َُ ٣ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسوُ ُٟط ث ُ َّ ٥یَ َت َدي َّ ِ ٍ َب ٌِ ُس ٔ ٩ِ ٣ا ِٟک َ ََل٣َ ٔ ٦ا َطا َئ

رمعنبصفحصفحاشمعقیقشدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکبجمہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
ل َش َ َ َ َ
جي ال َش َلؾ َ َیَل ِ َ ِ
ئ ال َّش َل ُؾ َ َیَل
اسھت امنز ڑپےتھ وت ےتہک ا ّ ل ُؾ یَل ا ِ
﵀َّ ٹ ْ َ
ق ِ ٹَ
ِم َ
ع ِدـِ (اہلل رپ امتؾ دنبفں ےس ےلہپ السؾ) ال َّجش َل ُؾ َ َیَل ِ ٹ ٹْ ز ِ َ ّ ُ

ُ َل ٍؿ َف ُ َل ٍؿ بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت مہ ولوگں یک رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ہک اہلل وخد السؾ ےہ
َ
َلت
ل
﵀َّ َفَ ََک ُن ُش ال َّش َل ُؾ
ک َأ ُّ َا النّ ِتٹ ُّی َف َر ْجمَ ُش ا ِ
ات َفال َّغ ِّن َنٹا ُ
ت ﵀َِّ َفا َّضل َ َو ُ
بج مت ںیم ےس وکح  صخش امنز ںیم ےھٹیب وت ےہک ا ّ حِ َّنا ُ
ت ال َّش َل ُؾ عَل َ ْن َ
ل
﵀َّ ال َّضا ِجِن َن اک ظفل ےہک اگ وت امتؾ اصحل دنبفں وک وج آامسؿ ف زنیم ںیم ںیہ السؾ چنہپ اجےئ اگ َأ ْشھ ُجَد َأ ْؿ َل ِإلَ َش ِإ َّل ا َُّ
﵀
ع ِد ا ِ
عَ َل ْن َنا َف َ َیَل ِ ٹَ
ْش
َ
عـُ َف َروُسلُ ُشرھپہیڑپھرکوجاچےہداعامےگن۔
حُما َ ْ ٹ ُ
َف َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ ّ ً
رافی  :رمعنبصفحصفحاشمعقیقشدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مکدعتاداکزایدہدعتادوکالسؾرکان۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
مکدعتاداکزایدہدعتادوکالسؾرکان۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1163

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩ات ١ابواٟحشً ٩بساہلل ٤ٌ٣ز ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَبُو ا َِ ٟح َش ٔ ٩أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
ًَ ١ل َی ا ِل َٜثٔي ٍ ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ي َُش ِّ ٥ُ ٠اٟؼَّ ِٔي ٍُ ًَل َی ا ِلَٜبٔي ٍ ٔ َوا ُِّ ٤َ ٟار ًَل َی ا َِ٘ ٟاً ٔ ٔس َوا ِٔ٠َ٘ ٟی ُ

دمحم نب اقملت اوبانسحل دبعاہلل رمعم امہؾ نب ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس رفاتی
رکےتںیہہکآپےنرفامایوھچاٹڑبےوکسگرےنفاالےھٹیبوہےئوکافرمک(دعتاد)فاےلزایدہ(دعتاد)فاولںوکالسؾرکںی۔
رافی  :دمحمنباقملتاوبانسحلدبعاہللرمعمامہؾنبہبنمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وساراکدیپاؽےنلچفاےلوکالسؾرکان۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
وساراکدیپاؽےنلچفاےلوکالسؾرکان۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1164

راوی ٣ :ح٤س ٣د٠س اب ٩جزیخ زیاز ثابت (ًبساٟزح ٩٤ب ٩زیس ٛے آزاز َکزہ َُل )٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََل ٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َِ ٣دَْ ٠س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی زٔیَا ْز أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ثَاب ٔ ّتا َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩زیِ ٕس
أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُش ِّ ٥ُ ٠اٟزَّاُ ٔ ٛب ًَل َی ا ِ٤َ ٟأِی َوا ِ٤َ ٟأِی ًَل َی ا َِ٘ ٟأًسٔ

ًَ ١ل َی ا ِل َٜثٔي ٍ ٔ
َوا ِٔ٠َ٘ ٟی ُ

دمحم دلخم انب رججی زاید اثتب (دبعارلنمح نب زدی ےکآزاد رکدہ الغؾ) رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ وسار دیپا ےنلچ فاےل افر دیپؽ ےنلچ فاال ےھٹیب وہےئ وک افر مک
(دعتاد)زایدہ(دعتاد)وکالسؾرکے۔
رافی  :دمحمدلخمانبرججیزایداثتب(دبعارلنمحنبزدیےکآزادرکدہالغؾ)رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیپؽےنلچفاےلاکےھٹیبوہےئوکالسؾرکان۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
دیپؽےنلچفاےلاکےھٹیبوہےئوکالسؾرکان۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1165

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥روح بً ٩بازہ اب ٩جزیخ زیاز ثابت (ًبساٟزح ٩٤ب ٩زیس ٛے آزاز َکزہ َُل )٦حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی زٔ َیا ْز أَ َّ ٪ثَاب ٔ ّتا أَ ِخب َ َ ٍ ُظ َوص َُو َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔس
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢ي َُش ِّ ٥ُ ٠اٟزَّاُ ٔ ٛب ًَل َی ا ِ٤َ ٟأِی

ًَ ١ل َی ا ِل َٜثٔي ٍ ٔ
َوا ِ٤َ ٟأِی ًَل َی ا َِ٘ ٟاً ٔ ٔس َوا ِٔ٠َ٘ ٟی ُ

ااحسؼنباربامیہ رفح نبابعدہانبرججیزاید اثتب(دبعارلنمح نبزدی ےکآزادرکدہ الغؾ)رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنع
ےسرفاتیرکےتںیہ۔اںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوساردیپؽےنلچفاےلافرےنلچفاالےھٹیب
وہےئوکافرمک(دعتاد)زایدہ(دعتاد)وکالسؾرکے۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ رفح نب ابعدہ انب رججی زاید اثتب (دبعارلنمح نب زدی ےک آزادرکدہ الغؾ) رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾاکراجئرکان۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
السؾاکراجئرکان۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1166

راوی ٗ :تيبہ جزیز طيبانی اطٌث ب ٩ابی اٟظٌثاء ٌ٣اویہ ب ٩سویس بُ٣ ٩ق ٪حرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟظ ِي َبان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِّ ٩
ئ بِ ٔ٩
ئ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ ُٔ ٩س َویِ ٔس بِ ُِّٔ َ ٣ُ ٩ق ٕ ٩ِ ًَ ٪ا ِٟب َ َ ٍا ٔ
اٟظ ٌِ َثا ٔ
یف َوا ِّت َبا َٔ ا َِ ٟح َ٨ائ ٔز ٔ َو َت ِظٔ٤یتٔ
ًَاز ٕٔب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َش ِب ٍٕ بٌٔ َٔیا َزة ٔ ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ

ْص َّ
ئ َّ
اٟرش ٔب ف ٔی ا َِّٔ ٟٔـ ٔة َوَ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩ت َد ُّت ٔ٥
اٟـٌ ٔ
ٔیٕ َو ًَ ِو ٔ ٪ا ِ٤َ ٟوِ ُ٠وَ ٔ ٦ؤِِٓظَ ا ٔ
ا ٌَِ ٟاك ٔٔص َو َن ِ ٔ
اٟش ََلَ ٔ ٦ؤِبِ َزارٔ ا ِٔ ِ٘ ٤ُ ٟش َٔ ٥وَ َ ٧هی ًَ ِِ ُّ ٩
َّ
َحیز ٔ َو ِّ
اٟس َیبا ٔد َوا َِ٘ ٟسِّ ِّی َو ِاْل ٔ ِس َتب ِ َ ٍ ٔٚ
وب ا َِ ٤َ ٟیاث ٔز ٔ َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا ِٔ َ ٟ
اٟذ َص ٔب َو ًَ ُِ ٩ر ُٔ ٛ
ہبیتق رجری ابیشین اثعش نب ایب ااثعشلء اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
اںوہںےنایبؿایکہک مہوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسےناستابوتں اکمکحدایرمضی یکایعدت رکانانجزےےکےھچیپ انلچ
ےنکنیھچ فاےل اک وجاب دانی زمکفر یک ودد رکان ولظمؾ یک امحتی رکان السؾ اک راجئ رکان افر مسق وپری رکان افر عنم ایک اچدنی ےک ربنت ںیم
ےنیپےسافرعنمایکوسےنیکاوگنیھٹےننہپےسافرایمرثرپوساروہےنافررمشیےکےننہپےسافردةیجفقسیافراربتسؼےننہپےسعنم
رفامای۔
رافی  :ہبیتقرجریابیشیناثعشنبایبااثعشلءاعمفہینبوسدینبرقمؿرضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچہپؿایریغباچہپؿےکولوگںوکالسؾرکےناکایبؿ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
اچہپؿایریغباچہپؿےکولوگںوکالسؾرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1167

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ ٟیث یزیس ابواٟدي ٍ ًبساہلل ب٤ً ٩زو

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َیزٔی ُس ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦خي ِ ْ ٍ َٗا َ ٢تُ ِل ٌٔ َُّ ٥
ُقأ ُ َّ
رعٓ َِت َو ًَل َی ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ت ٌِز ٔ ِٖ
اٟل ٌَ َاَ ٦و َت ِ َ
اٟش ََل ًََ ٦ل َی ََ َ ٩ِ ٣
دبعاہللنب وی فثیلسیدی اوبا،ریخدبعاہللنبرمعفےسرفاتیرکےت ںیہہک اکیآد ی ےنآرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملس ےس
وپاھچہکوکؿاساالسؾرتہبےہآپےنرفامایہیہکوتاھکانالھکےئافروتاچہپاتنوہایہناچہپاتنوہبسوکالسؾرکے۔

رافی  :دبعاہللنبوی فثیلسیدیاوبا،ریخدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
اچہپؿایریغباچہپؿےکولوگںوکالسؾرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1168

راوی ً :لی بً ٩بساہلل سٔیا ٪زہزی ًلاء ب ٩یزیس ٟیثی ابوایوب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس َّ
وب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
اِ ٠ٟیثٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َی ٔح ُِّ ٤ُ ٔ ٟ ١ش ٥ٕ ٔ ٠أَ ِ ٪یَ ِض ُح َز أَ َخا ُظ ٓ َِو َ ٚث َ ََل ٕث َی َِ ٠ت٘ ٔ َیا ََٔ ٓ ٪ی ُؼ ُّس َص َذا َو َي ُؼ ُّس َص َذا َو َخيِ ٍُص َُ٤ا َّأ ٟذی

ََک ُسٔ َِیا ُ ٪أََّ٧طُ َسُ ٌَ ٔ٤ط ُٔ ٨ِ ٣ط ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
یَ ِب َسأ ُب ٔ َّ
ت
اٟش ََلَ ٔ ٦وذ َ َ

یلع نب دبعاہلل ایفسؿ زرہی اطعء نب سیدی یثیل اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای ہک یسک املسمؿ ےک ےئل اجزئ ںیہن ہک ا ےن اھبح  ےس نیت دؿ کت اس رطح رتک الماقت رکے ہک بج دفونں
اقملب وہں وت اکی اس رطػ افر دفرسا اسرطػ ہنم ریھپے وہےئ وہ افر اؿ دفونں ںیم رتہب فہ ےہ وج السؾ ںیم ادتباء رکے
افرایفسؿاکایبؿےہہکاںوہںےنزرہیےساسوکنیتابرانس۔
رافی  :یلعنبدبعاہللایفسؿزرہیاطعءنبسیدییثیلاوباویبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رپدہیکآتیاکایبؿ...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ

رپدہیکآتیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1169

راوی  :یحٌی ب ٩س٠امی ٪اب٨وہب یو٧ص اب ٩طہاب ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َ ٍنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ا ٪ابِ َٔ ِ ًَ ٩
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط ک َ َ
رشا َح َیا َت ُط َو ُُ ٨ِ ٛت
ٔسٔ٨ي َن ََ ِ٘ ٣س ََ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ َد َس ُِ ٣ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّّ ِ ًَ ٥َ ٠

ا ٪أَ َّو َ٣َ ٢ا َ٧زَ َ ٢فٔی ُ٣ب ِ َتى َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ض بٔظَ أ ِ ٔ ٪ا ِٔ ٟح َح ٔ
ا ٪أُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ َي ِشأَُٟىٔی ًَ ِ٨طُ َوک َ َ
اب ح ٔي َن أُِ٧ز ٔ ََ ٢و َٗ ِس ک َ َ
أَ ًِ ٥ََ ٠ا٨َّ ٟا ٔ
َّ
َّ
َّ
َّ
وسا ٓ ََس ًَا ا ِِ َ٘ ٟو ََٓ ٦أ َ َػابُوا ٔ٩ِ ٣
رع ّ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بٔزَیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع أَ ِػ َبحَ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َضا َ ُ
َّ
ِ ُجوا َوبَق ٔ َی ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥رص ِْم ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَكَاُٟوا ا َِ ِٜ٤ُ ٟث َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ
اٟل ٌَا ٔ ٦ث ُ ََّ َ ٥
ْخ ُجوا ٓ َََ ٤شی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ظَ ِی ُت َُ ٌَ ٣ط َحًَّی َجا َئ ًَت ََب َة
ِ ِج ُت َُ ٌَ ٣ط ک َ ِی یَ ِ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠
َْخ َد َو َ َ
َف َج ٍَ َو َر َج ٌِ ُت َُ ٌَ ٣ط َحًَّی َز َخ ًََ ١ل َی َزیِ ََ ٨ب َٓإٔذَا ص ُِ٥
ُح ِح َزة ٔ ًَائٔظَ َة ث ُ َّ ٥هَ َ َّ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ض َِ َ ٥
ِ ُجوا َ َ

َف َج ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َج ٌِ ُت ٌََ ٣طُ َحًَّی بَ ًََ َّ ٠ت ََب َة ُح ِح َزة ٔ ًَائٔظَ َة َٓوَ  َّ٩أَ ِِ َٗ ٪س
وض َ ٥َِ ٟی َت َ َّ
ُجْ ُ٠
َفُٗوا َ َ
َرض َب بَ ِیىٔی َوبَ ِي َُ ٨ط ٔست ِ ّ ٍا
ِ ُجوا َٓأُِ٧ز ٔ َ ٢آیَ ُة ا ِٔ ٟح َح ٔ
َف َج ٍَ َو َر َج ٌِ ُت َُ ٌَ ٣ط َٓإٔذَا ص ُِِ َٗ ٥س َ َ
ََ
اب ٓ َ َ
ِ ُجوا َ َ

ییحی نب امیلسؿ انب فبہ ویسن انب اہشب اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبنکنا ہک ںیم روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ودہنیرشتفی الےن ےک فتقدس اسؽ اک اھت ںیم آپ یک دختم ںیم دس اسؽ کت راہ ںیم رپدہ یک
آتی ےک قلعتم ولوگں ےس زایدہ فافق وہ ں بج فہ انزؽ وہح  افر ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ھجم ےس اس ےک قلعتم
وپےتھچےھتافرہیآتی بس ےسےلہپسجفتقآپےن زبنیتنب شحےکاسھتزافػایکاھت اسفتقانزؽوہح  حبصوکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدفاہلر ےےھتولوگںیکآپےندوعتیکولگدوعتاھکرکےلچےئگافرھچکولگروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپسرہےئگافرتہبدریکترہھٹےرےہوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئافرںیمیھبڑھکاوہا
اتہک ہیولگ ےلچاجںیئ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےلچ افر ںیم یھب آپ ےک اسھتالچ اہیںکت ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنعےکدرفازےیکوچٹھکےکرقبیےچنہپرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنایخؽایکہکولگےلچےئگ وہںےگ وت
آپفا سوہےئافرںیمیھبآپےکاسھتفا سوہااہیںکتہکرضحتزبنیریضاہللاعتٰیلاہنعےکنؿںیمدالخوہےئوت

داھکیہکایھبفہولگےھٹیبوہےئںیہےئگںیہنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسولنےئگافرںیمیھبآپےکاسھتولاٹاہیںکت
ہک رجحہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک وچٹھک ےک اپس ےچنہپ رھپآپ ےن ایخؽ ایک ہکولگ ےلچ ےئگ وہں ےگ رھپ آپ ولےٹ افر ںیم
یھبآپےکاسھت ولاٹوتداھکیہکولگےلچےئگےھتاسفتقرپدہیکآتیانزؽوہح آپےنریمےافرا ےندرایمؿرپدہڈاؽ
دای۔
رافی  :ییحینبامیلسؿاونببہویسنانباہشباسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
رپدہیکآتیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1170

راوی  :ابو ا٤ٌ٨ٟاٌ٣ ٪ت٤ز واٟس ابو٣ح٠ز حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا َ ٢أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َتزَ َّو َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ک َٗ َا٤َّ ٠َ َٓ ٦ا
وَٓ ٪أ َ َخ َذ َٛأَُ َّ ٧ط َی َت َضیَّأ َُ ٔ ٘٠ِ ٔ ٟیاَ ٥َِ ٠َٓ ٔ ٦ي ُ٘و ُ٣وا َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی ذََ ٔ ٟ
َو َس ََّ ٥َ ٠زیِ ََ ٨ب َز َخ َ ١ا ِِ َ٘ ٟو ََُ ٓ ٦لٌ ُٔ٤وا ث ُ ََّ ٥جَُ ٠شوا یَ َت َح َّسث ُ َ
وض ث ُ َّ٥
َٗ َاَ َٗ ٦اَ َٗ ٩ِ ٣َ ٦ا ٩ِ ٣ٔ ٦ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦و َٗ ٌَ َس َب٘ ٔ َّی ُة ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦وِ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جا َئ َ ٔ ٟی ِس ُخ ََٓ ١إٔذَا ا ِِ َ٘ ٟو ُُ ٦جْ ُ٠
ُِٔ َّ ٧ضَٗ ٥ا ُ٣وا َٓاَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا َٓأ َ ِخبَ ٍِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس ََّٓ ٥٠حا َئ َحًَّی َز َخ َََ ٓ ١ذ َصب ُت أَ ِز ُخ ُ َ
اب بَ ِیىٔی
َ
ِ َ َ َ َ
ِ
ِ
َٓ ١أ َِ ٟقی ا ِٔ ٟح َح َ
وت أ ٨َّ ٟي ِّی ِاْل َی َة
َوبَ ِي َُ ٨ط َوأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا َلَ َت ِس ُخُ٠وا ب ُ ُی َ
م
اوب اامعنلؿ  رمتع فادل اوب جلٹرز رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج آرضحنت یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنزبنیریضاہللاعتٰیلاہنعےساکنحایکوتولگآےئافراھکاناھکایافرھٹیبرکوگتفگرکےنےگلوتآپےناظرہایکہک
وگایاھٹےئگبجآپاےھٹوتاؿںیم ےسھچکوتےلچےئگافرھچکےھٹیبرےہرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنزبنیےکاپس
اجاناچاہ نکیلداھکیہکولگےھٹیبوہےئںیہرھپفہولگاےھٹافرےلچےئگوتںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکربخیکآپرشتفی

الےئافرادنردالخوہےئںیمیھبادنر اجےنوکاھتہکآپےنریمےافرا ےندرایمؿرپدہڈادلایافراہللاعتٰیلےنہیآتیانزؽ
رفامح ہکاےومونمیبنےکرھگںیمدالخہنوہ۔
م
رافی  :اوباامعنلؿ رمتعفادلاوب جلٹرزرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
رپدہیکآتیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1171

راوی  :اسحا ٚيٌ٘وب يٌ٘وب ٛے واٟسػاٟح اب ٩طہاب رعوہ ب ٩زبي ٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة
وب بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
اب َي ُ٘و َُ ٔ ٟ ٢ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا٤َ ًُ ٪زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ک َ َ
َْخ َج ِت
ْخ ِج ََِ ٟ ٩ی َّل ِلٔ َی َِ ٟی َٕ ٔ ٗ ١ب َ ١ا ِٔ ٨َ ٤َ ٟ
ا ِح ُح ِب ن َٔشائ َ َ
ک َٗاَِ ٟت ََٓ ٥َِ ٠ئ ٌَِ َِ ١وک َ َ
ا ٪أَ ِز َوا ُد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ ُ
اػ ٍٔ ٓ َ َ

َ
رع ِٓت ٔ
ُح ّػا ًَل َی أَ ِ٪
َفآصَا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ُک َیا َس ِو َزةُ ٔ ِ
اب َوص َُو فٔی ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص َٓ َ٘ا ََ َ ٢
َس ِو َزةُ ب ٔ ُِ ٨ت َز َِ ٌَ ٣ة َوکَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأ ّة كَؤی َّ ٠ة َ َ
اب
اب َٗاَِ ٟت َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١آیَ َة ا ِٔ ٟح َح ٔ
یُ ِ٨زَ َ ٢ا ِٔ ٟح َح ُ
ااحسؼ وقعیب وقعیب ےک فادلاصحل انب اہشب رعفہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اعہشئ زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس
رفاتی رکےت ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایبؿ ایک ہک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
ےساہکرکےتےھتہکاینپویبویںوکرپدہںیمرےئھکرضحتاعہشئ اکایبؿےہہکآپےنااسیںیہنایکافرآرضحنتیلصاہللہیلعفملس
یکویبایںرعفاحتجےکےئلراتیہوکیتلکنںیھتوسدہتنبزہعمابرہلکنرکںیئگافرفہاکیالیبنوعرتںیھترمعنباطخباس
فتقسلجمںیمےھٹیبوہےئےھتاںوہںےنداھکیایلافراہکہکاےوسدہریضاہللاعتٰیلہنعںیمےنںیہمتاچہپؿایلرصػاسوشؼ
ںیم ااسی اہک ہک رپدے یک آتی انزؽ وہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک اہلل زبرگ ف ربرت ےن رپدہ یک آتی انزؽ

رفامح ۔
رافی  :ااحسؼوقعیبوقعیبےکفادلاصحلانباہشبرعفہنبزریبریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااجزتامینگنرظنڑپاجےنیکفہجےس(رضفری)ےہ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
ااجزتامینگنرظنڑپاجےنیکفہجےس(رضفری)ےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1172

راوی ً :لی بً ٩بساہلل سٔیا ٪زہزی سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک َصا صُ َ٨ا ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ ٢اك َّ ََ ٍَ ٠ر ُج ْ٩ِ ٣ٔ ١
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َحٔٔوِ ُت ُط َ٤َ ٛا أََ َّ ٧
ک
ک بٔطٔ َرأ ِ َس ُط َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و أَ ًِ َ ٥ُ ٠أََ َّ ٧
ُج َِحٕ فٔی ُح َحز ٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠س ّری َی ُح ُّ

ْص
ک ِٔ٤َ َّ ٧ا ُج ٌٔ َٔ ١اَل ِستٔئ َِذا ُ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِج ٔ ١ا َِ ٟب َ ٔ
َت ُِ ٨وزُ ََ ٟل ٌَ ُِ ٨ت بٔطٔ فٔی ًَ ِيَ ٔ ٨

یلعنبدبعاہللایفسؿزرہیلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکاکیصخشےنآرضحنت
یلص اہلل ہیلع فملس ےک رجحفں ںیم ےس اکی رجحے ںیم اھجکن رکداھکی افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ںیم رس الجھکےن اک آہل اھت
سج ےسآپاانپرسالجھکرےہےھتآپےنرفامایہکارگںیماجاتنہکوتاھجکنرکدےھکیاگوتںیماسےسریتیآھکنںیمامرااتااجزت
ینیلدےنھکییہیکفہجےسرقمریکیئگےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہللایفسؿزرہیلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
ااجزتامینگنرظنڑپاجےنیکفہجےس(رضفری)ےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1173

راوی ٣ :شسز ح٤از ب ٩زیس ًبیس اہلل ب ٩ابی بُک حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُج َّل اكَّ ََ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٠ب ٌِ ٔف ُح َحز ٔ
 ١اَّ ٟز ُج َ١
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ِٟٔ ٦یطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ظ َ٘ ٕؽ أَ ِو ب ٔ َ٤ظَ اٗ ٔ َؽ َٓ َٜأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ َِِٔ ٟیطٔ َی ِدت ٔ ُ
َ ٔ ٟی ِل ٌُ َ٨طُ
دسمد امحد نب زدی دیبع اہلل نب ایب رکب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی
صخشےنآرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملسےکرجحفںںیمےسیسکاکیرجحےںیمداھکیآپریتاکاکیالھپےلرکاییئکےلھپےل
رک اس یک رطػ ےکپل افر رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک وگای آپ اس صخش وک ڈوھڈنےتھ ںیہ اتہک اس وک فہ ےلھپ
امرںی۔
رافی  :دسمدامحدنبزدیدیبعاہللنبایبرکبرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعضاءافررشاگمہےکاگلاگلزانںیہ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
اعضاءافررشاگمہےکاگلاگلزانںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1174

راوی  :ح٤یسی سٔیا ٪اب ٩كاُض ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٥َِ ٟ ٢أَ َر َط ِیئّا أَ ِط َب َط
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
ب ٔ َّ
ض
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٥ٔ ٤َ ٠ٟو ٔ ٢أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح َح َّسثَىٔی َِ ٣ح ُ٤و ْز أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ

َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت َط ِیئّا أَ ِط َب َط ب ٔ َّ
ا٤َّ ٣ٔ ٥ٔ ٤َ ٠ٟا َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠اہللَ ََ ٛت َب ًَل َی ابِ ٔ ٩آ َز ََ ٦ح َّوطُ
َّ
ک
َف ُد ي َُؼ ِّس ُ ٚذََ ٔ ٟ
ٔ ٩ِ ٣اٟزَِّ٧ا أَ ِز َر َک ذََ ٔ ٟ
ک ََل ََ ٣حا ََ ٟة َٓزَٔ٧ا ا ٌَِ ٟي ِ ٔن ا٨َّ ٟوَ زُ َوزَٔ٧ا اَ ٠ِّ ٟشا ٔ ٪ا ِٔ ٨ِ ٤َ ٟل َُ ٙواُِ ٔ٨َّ ٟص َت َ٤ىی َو َت ِظ َتهٔی َوا ِِ َ ٟ
ک ُ َُّ ٠ط َویُ َِّ ٜذب ُ ُط

دیمحیایفسؿانباطؤسانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمےناوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنعیکابتےسزایدہرتہبابتںیہنینس(دفرسیدنس)ومحمددبعارلزاؼرمعمانباطؤساطؤسرضحتانبابعسےسرفاتیرکےت
ںیہ اںوہں ےن اہک ہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ابت ےس رتہب وکح  ابت ںیہن وج فہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن
رکےت ںیہ ہک اہلل اعتٰیل ےن نب آدؾ ےک ےئل اکی ہصح زان اک ھکل دای ےہ وج اس ےس انی وہ رک رےہ اگانچہچن آھکن اک زان دانھکی ےہ افر
زابؿاکزانابترکانےہافرسفنوخاشہافرانمترکاتےہافررشاگمہاسیکدصتقیایذکتبیرکیتےہ۔
رافی  :دیمحیایفسؿانباطؤسانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾرکےنافرنیتابرااجزتامےنگناکایبؿ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
السؾرکےنافرنیتابرااجزتامےنگناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1175

٣ثىی ث٤ا٣ہ بً ٩بساہلل حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :اسحاً ٚبساٟؼ٤س ًبساہلل بٰ ٩

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َ٤سٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسث َ َ٨ا ث ُ َ٤ا َُ ٣ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ٪
أِ ٪ذَا َس ََّ ٥َ ٠س َّ ٥َ ٠ث َ ََلثّا َؤِذَا َتک َ َّ ٥َ ٠بٔکَٕ ٤َ ٔ ٠ة أَ ًَا َزصَا ث َ ََلثّا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ااحسؼدبعادمصلدبعاہللنبٰینثمامثہمنبدبعاہللرضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسبجالسؾرکےتوتنیتابررکےتافربجوکح ابتےتہکوتنیتابرےتہک۔
رافی  :ااحسؼدبعادمصلدبعاہللنبٰینثمامثہمنبدبعاہللرضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
السؾرکےنافرنیتابرااجزتامےنگناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1176

راوی ً :لی بً ٩بساہلل سٔیا ٪یزیس ب ٩خؼیٔہ بَّس ب ٩سٌیس ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُُ ٩خ َؼ ِی َٔ َة ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
ِ
فٔی َ٣حٕ ٔ ٠ص ٔ٣َ ٩٣حأ ٔ ٟص اَلِ َ ِنؼارٔ ِٔذِ َجا َئ أَبُو َُ َ ٣
َ ّ
َف َج ٌِ ُت
ِ
ِ َ
َ
وسی َٛأُ َّ ٧ط َِ ٣ذًُ ْور َٓ َ٘ا َ ٢ا ِس َتأ َذُ ِ ٧ت ًَل َی ًُ ََ ٤ز ث ََلثا َٓ ٥َِ ٠یُ ِؤذ َِ ٪لٔی َ َ
ِ َ ّ
اس َتأِذ ََ٪
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ََ ٌَ ٨َ ٣
َف َج ٌِ ُت َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا ِ
ک ُُِٗ ٠ت ا ِس َتأذَُ ِ ٧ت ث ََلثا َٓ ٥َِ ٠یُ ِؤذ َِ ٪لٔی َ َ

أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛثَ ََلثّا َٓ ٥َِ ٠یُ ِؤذ َُِ َٟ ٪ط َٓ ِ٠ي َ ِ ٍ ٔج ٍِ َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ َُ ٟت٘ ٔ َیَِ ٠ًَ َّ٩٤یطٔ بٔب َ ِّي َٕ ٨ة أَ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َح ْس َسُ ٌَ ٔ٤ط ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک ِ ٔ ََّل أَ ِػ َِزُ ا ِِ َ٘ ٟوُ ٨ِ َُٜٓ ٔ ٦ت أَ ِػ َِ َز ا ِِ َ٘ ٟوُ ٤ِ ُ٘ َٓ ٔ ٦ت َُ ٌَ ٣ط َٓأ َ ِخبَ ٍِ ُت ًُ ََ ٤ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َٓ َ٘ا َ ٢أُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ َواہللٔ َلَ َي ُ٘ ُوَ ٌَ ٣َ ٦

َّس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
ک َو َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک أَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ ُُ ٩خ َؼ ِی َٔ َة ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ذََ ٔ ٟ
َسٌٔی ٕس ب ٔ َض َذا ٗا ٢ابوًبس اہلل اراز ً٤ز اٟتثبت َل اَ ٪ل یحیز خب ٍ اٟواحس

یلع نب دبعاہلل ایفسؿ سیدی نب خصیفہ رسب نب دیعس اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ااصنر یک اکی

سلجمںیماھت۔وتاوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنعربھگاےئوہےئآےئافراہکہکںیمےنرمعبےسنیتابرااجزتام یگرگمااجزتںیہن
یلموتںیمفا سولنایگرھپرمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہکںیہمتادنرآےنےسسکزیچےنرفاک؟ںیمےناہکہکںیمےنااجزتام یگ
نکیلآپےنااجزتہندیاسےئلںیمفا سولنایگافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےہہکبجمتںیمےسوکح 
صخشنیتابرااجزتامےگنافراسوکااجزتہنےلموتاسوکولناجاناچےئہ۔رضحترمعریضاہلل اعتٰیلہنعےناکہمتوکاسرپوگاہ
 شیرکانوہاگافراوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنعےنوپاھچمتںیمےسیسکےنیبنیلصاہللہیلعفملسےساسوکانسےہایبنببعکریض
اہللاعتٰیلہنعےناہکہکدخبا ریتیوگایہےکےئلوقؾاک نسمکصخشڑھکاوہاگ۔رافیاکایبؿےہ ہکںیماسفتق بسےس نسمک اھت
ںیم اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےکاسھت ڑھکا وہا افر رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع وک ربخدیہک یبن یلص اہللہیلع فملس ےن ہی رفامای ےہہک
افرانبشابرکےناہکہکھجمےسانبہنییعےنوباہطسسیدیرسباوبدیعسہیدحثیرفاتییک۔
رافی  :یلعنبدبعاہللایفسؿسیدینبخصیفہرسبنبدیعساوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح صخشالبایاجےئافرفہآاجےئوتایکفہیھبااجزتےلدیعسےناتقدہےسوبا...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
بج وکح  صخشالبای اجےئافرفہ آاجےئوتایک فہ یھبااجزتےل دیعسےناتقدہ ےس وباہطساوبراعف اوبرہریہ ریضاہلل اعتٰیل ہنعآرضحنت یلصاہلل ہیلعفملس ےسلقن ایک
آپےنرفامایہکفیہاسیکااجزتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1177

راوی  :ابو نٌی٤ً ٥ز ب ٩زر (زوَسی س٨س) ٣ح٤س ب٘٣ ٩اتً ١بساہلل ً٤ز ب ٩ذر ٣حاہس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ذ َٓرٕ و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٔ ٕ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ذ ٓ َٕر أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َُ ٣حاص ْٔس ًَ ِ٩
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠و َج َس َٟب َ ّ٨ا فٔی َٗ َس ٕح َٓ َ٘ا َ ٢أَبَا صٔزٓ ٕا َِ ٟح ِ ٙأَ ِص َ١

اٟؼ َّٔ ٔة َٓا ِز ًُ ُض ِِ ٥لٔ َ َّی َٗا ََٓ ٢أ َ َت ِي ُت ُض ََِ ٓ ٥س ًَ ِوتُ ُض َِٓ ٥أَٗ َِبُ٠وا َٓا ِس َتأِذَُ ٧وا َٓأُذ ٔ َُ َٟ ٪ض ََِ ٓ ٥س َخُ٠وا
ُّ

اوب میعن رمع نب زر (دفرسی دنس) دمحم نب اقملت دبعاہلل رمع نب ذر اجمدہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
اںوہںےنایبؿایکہکںیمروسؽاہلل یلصاہللہیلعفملسےکاسھت(نؿںیم)دالخوہاآپےنایپہلںیمدفدھداھکیوترفامای۔اے
اوبرہ الہ ہفص ےک اپس اجؤ افر اؿ وک ریمے اپس الب الؤ ںیم اؿ ولوگں ےک اپس ایگ افر اںیہن البای فہ ولگ آےئ افر ااجزت اچیہ وت
اںیہنااجزتدییئگافرادنردالخوہےئ۔
رافی  :اوبمیعنرمعنبزر(دفرسیدنس)دمحمنباقملتدبعاہللرمعنبذراجمدہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچبںوکالسؾرکےناکایبؿ...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
وچبںوکالسؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1178

راوی ً :لی ب ٩جٌس طٌبہ سیار ثابت ب٨انی حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٟح ٌِسٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سیَّا ٕر ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َ٣زَّ ًَل َی ٔػب ِ َیا ٕ٪

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ئ ٌَُِ٠طُ
ٓ ََش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یض ٔ َِ ٥و َٗا َ ٢ک َ َ

یلع نب دعج ہبعش ایسر اثتب انبین رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اسن ریض
اہللاعتٰیلہنعوچبںےکاپسےسسگرےوتاؿوکالسؾایکافراہکہکیبنیلصاہللہیلعفملسااسییہرکےتےھت۔
رافی  :یلعنبدعجہبعشایسراثتبانبینرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںاکوعروتںوکافروعروتںاکرمدفںوکالسؾرکےناکایبؿ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
رمدفںاکوعروتںوکافروعروتںاکرمدفںوکالسؾرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1179

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ اب ٩ابی حاز ٦ابوحاز ٦سہ١

َف ُح َی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ُُِٗ ٠ت َوَٗ ٥َ ٔ ٟا َ ٢کَاِ َ ٧ت
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س ِض َٕٗ ١ا َ٨َّ ُٛ ٢ا َن ِ َ
ِ ١لٔ َی بُ َـا ًَ َة َٗا َ ٢ابِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ِ َ ٧د ٕ ١بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓ َتأ ِ ُخ ُذ ٔ ٩ِ ٣أ ُ ُػو ِّٔ ٢
ِطحُطُ فٔی ٗ ٔ ِس ٕر َوتُ َِ
َک
َ٨َ ٟا ًَ ُح ْوز تُ ِز ٔس ُ
ُک ٔ ُ
اٟشَ َٓ ِٙٔ ٠ت ِ َ
َّ
َحبَّا ٕ
َ ١و ََل
َف ُح ٔ ٩ِ ٣أَ ِجٔ٠طٔ َو َ٣ا ُ٨َّ ٛا َن٘ٔی ُ
ْص ِٓ َ٨ا َونُ َش َِِّ ٠ًَ ٥ُ ٠ی َضا َٓ ُت َ٘ ِّس ُُ ٣ط ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا َٓ ََ ِ ٨
ت َٔ ٩ِ ٣طٌٔي ٍ ٕ َٓإٔذَا َػِ ٠ي َ٨ا ا ُِ ٟح َُ ٌَ ٤ة ا ِن َ َ
َ َ ٧ت َِ َّسی ِ ٔ ََّل َب ٌِ َس ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ

دبعاہللنبہملسمانبایباحزؾاوباحزؾلہسےسرفاتی رکےتںیہہکمہوکہعمجےکدؿتہبوخیشوہیتیھتںیمےن وپاھچویکں؟
اںوہںےناہکہکڑبایھیھتوجاضبہعےکاپسںیمہاھٹبیتیھتانبہملسمےناہک اضبہعےکاپسںیمہاھٹبیتیھتانبہملسمےناہکہک
اضبہعودہنی ںیم وجھکرفں اک اکی ابغ ےہ فہ ڑبایھ دنقچریک ڑجںی ااھکڑ رک اکی اہڈنی ںیم ڈایتل افر اس ںیم وج ےک دنچ داےن ڈاؽ رک
اکپیتبجمہہعمجیکامنزڑپھرکافرغوہےتافراسےکاپساجےتوتاسوکالسؾرکےتفہامہرےاسےنمفیہ(اھکان) شیرکیتاس
ےئلمہتہبوخشوہےتافرمہہعمجیکامنزےکدعبیہولیقہلرکےتافراھکاناھکےت۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمانبایباحزؾاوباحزؾلہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
رمدفںاکوعروتںوکافروعروتںاکرمدفںوکالسؾرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1180

راوی  :اب٘٣ ٩اتً ١بساہلل ٤ٌ٣ز زہزی ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
اٟش ََل ََٗ ٦اَِ ٟت ُُِٗ ٠ت َو ًََِ ٠یطٔ َّ
ُقأ ُ ًََِ ٠ی ٔک َّ
اٟش ََل ُ٦
َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًَائٔظَ ُة َص َذا ٔجبِ ٍٔی ُ
َ ١ي ِ َ
َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َت َزی َ٣ا ََل َ َ ٧زی تُزٔی ُس َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تا َب ٌَ ُط ُط ٌَ ِی ْب َو َٗا َ ٢یُوُُ ٧ص َوا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی

َوبَ َزکَاتُ ُط

انب اقملت دبعاہلل رمعم زرہی اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای۔اےاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعہیربجلیےہمتوکالسؾےتہکںیہرضحتاعہشئریض
اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اہک فہیلع امالسؾ فرۃمح اہلل۔ آپ فہ زیچ دےتھکی ںیہ وج مہ ںیہن دےتھکی ںیہ اس ےس ایکن رماد
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت بیعش ےن اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک افر ویسن ف امعنؿ ےن زرہی ےس رباکہت اک ظفل لقن
ایک۔
رافی  :انباقملتدبعاہللرمعمزرہیاوبہملسنبدبعارلنمحرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح ےہکہکوکؿوتاسےکوجابںیمںیمم ےناکایبؿ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
بجوکح ےہکہکوکؿوتاسےکوجابںیمںیمم ےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1181

راوی  :ابو اٟوٟیس ہظا ٦بً ٩بسا٠٤ٟک طٌبہ ٣ح٤س بٜ٨٣ ٩سر حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی
اب َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢ذَا َٓ ُُِ٘ ٠ت أََ٧ا َٓ َ٘ا َ ٢أََ٧ا
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و ُ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َزیِ ٕ ٩ک َ َ
اًَ ٪ل َی أَبٔی ٓ ََس َٗ ِ٘ ُت ا َِ ٟب َ

َکصَ َضا
أََ٧ا َٛأََّ٧طُ َ ٔ

اوب اولدیل اشہؾ نب دبعاکلمل ہبعش دمحم نب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماسرقضےکہلسلسںیماحرضوہاوجریمےفادلرپاھتںیمےندرفازےوکاٹھکٹھکای
آپےنرفامایوکؿےہںیمےناہکںیموہںآپےنرفامایںیمںیموگایہکآپےناےسرکمفہاھجمس۔
رافی  :اوباولدیلاشہؾنبدبعاکلملہبعشدمحمنبدکنمررضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾےکوجابںیمکیلعامالسؾم ےناکایبؿ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
السؾےکوجابںیمکیلعامالسؾم ےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1182

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ًبساہلل ب٤٧ ٩ي ٍ ًبیس اہلل سٌیس ب ٩ابی سٌیس ٘٣ب ٍی حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة

َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُج َّل َز َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاْ ٔ ٟص فٔی َ٧اح َٔی ٔة ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ٓ ََؼلَّی ث ُ ََّ ٥جا َئ

ک َّ
َف َج ٍَ ٓ ََؼلَّی ث ُ َّ٥
اٟش ََل ُِ ٦ار ٔج ٍِ ٓ ََؼَٓ ِّ١إَٔ َّ ٧
ٓ ََش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠ی َ
ک ُ ٥َِ ٟت َؼَ َ ِّ١
ک ُ ٥َِ ٟت َؼَ٘ َٓ ِّ١ا َ ٢فٔی َّ
ک َّ
اٟثاَ ٔ ٧ی ٔة أَ ِو فٔی َّأًٟی َب ٌِ َسصَا ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َار ٔج ٍِ ٓ ََؼَٓ ِّ١إَٔ َّ ٧
َجا َئ ٓ ََش ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢و ًََِ ٠ی َ
اٟش ََل ُِ ٓ ٦
َ
ُقآ ٔ ٪ث ُ َِّ ٥ار ََ ٍِ ٛحًَّی
اس َت ِ٘ب ٔ ِ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َٓ َٜب ِّ ِ ٍ ث ُ ََِّ ٥
َّس ََ ٌَ ٣
َٓ َ٘ا َِٔ ٢ذَا ٗ َُِ ٤ت ِلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓأ ِسب ٔ ِّ ا ُِ ٟو ُؿو َئ ث ُ َِّ ٥
اَقأ ِ ب ٔ َ٤ا َت َی َّ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ

اس ُح ِس َحًَّی
اس ُح ِس َحًَّی َت ِل َ٤ئَٔ َّ٩سا ٔج ّسا ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ َحًَّی َت ِل َ٤ئَٔ َّ٩جاّ ٔ ٟشا ث ُ َِّ ٥
َت ِل َ٤ئَٔ َّ٩راٌّ ٔ ٛا ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ َحًَّی َت ِش َتو ٔ َی َٗائ ّٔ٤ا ث ُ َِّ ٥
ک فٔی َػ ََلت َٔک ک ُ َِّ ٠ضا َو َٗا َ ٢أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة فٔی اَلِ َخٔي ٍ ٔ َحًَّی َت ِش َتو ٔ َی
َت ِل َ٤ئَٔ َّ٩سا ٔج ّسا ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ َحًَّی َت ِل َ٤ئَٔ َّ٩جاّ ٔ ٟشا ث ُ َّ ٥آ ٌَِ ِ ١ذََ ٔ ٟ
َٗائ ّٔ٤ا
ااحسؼنبوصنمردبعاہللنبریمندیبعاہللدیعسنبایب دیعسربقمیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہں
ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش دجسم ںیم دالخ وہا افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ےک اکی وگہش ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت اس
صخشےنامنزڑپیھرھپآپےکاپسآایافرالسؾایکاسےسروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفکیلعامالسؾوتولناجافر
امنز ڑپھ اس ےئل ہک وت ےن امنز ںیہن ڑپنتحناہچن فہ ولن ایگ افر امنز ڑپیھ رھپ آای افر السؾ ایک آپ ےن رفامایفکیلع امالسؾ وت ولن اج
رھپامنز ڑپھ اسےئلہک وت ےن امنزںیہن ڑپیھدفرسیرمہبت ایرسیتیرمہبت ںیماس ےن رعض اکہک ایروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہل
فملسےھجمئالھک دےئجیآپ ےنرفامایبجوتامنزاکارادہرکےوتوپریرطحفوضرکرھپ ہلبقرفوہرکریبکتد ہرھپھجت وکوجرقآؿاید
وہ ڑپھ رھپ روکع رک اہیں کت ہک اانیمطؿ ےس روکع رکے رھپ رس ااھٹ اہیں کت ہک دیساھ ڑھکا وہاجےئ رھپ دجسہ رک اہیں کت ہک
اانیمطؿ ےس دجسہ رکے رھپ رس ااھٹ اہیں کت ہک اانیمطؿ ےس ھٹیب اجےئ رھپ ایس رطح اینپ امتؾ امنز وک وپرا رک افر اف ااسہم ےن اریخ
ںیم َخ َّتی َ ْ َ
ت َِق َف ِ ًئےکظفللقنےئک۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمردبعاہللنبریمندیبعاہللدیعسنبایبدیعسربقمیرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
السؾےکوجابںیمکیلعامالسؾم ےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1183

راوی  :اب ٩بظار یحٌی ًبیس اہلل سٌیس اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ َح َّسثَىٔی َسٌ ْ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ َحًَّی َت ِل َ٤ئَٔ َّ٩جاّ ٔ ٟشا
انب اشبر ییحی دیبع اہلل دیعس ا ےن فادل ےس فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفامایرھپرسااھٹاہیںکتہکاانیمطؿےسھٹیباجےئ۔
رافی  :انباشبرییحیدیبعاہللدیعسا ےنفادلےسفہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح صخشےہکہکالفںمتوکالسؾاتہکےہ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
بجوکح صخشےہکہکالفںمتوکالسؾاتہکےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1184

راوی  :ابو نٌی ٥زَکیا ًا٣ز ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َکیَّا ُئ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَا ّٔ ٣زا َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا َز َ ٔ
اٟش ََل ََٗ ٦اَِ ٟت َو ًََِ ٠یطٔ ا َّ
ُُقئ ُ ٔک َّ
ٟش ََل َُ ٦و َر ِح َُ ٤ة اہللٔ
َح َّسثَ ِت ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ضا ِ ٔ َّٔ ٪جبِ ٍٔی َ ١ي ِ ٔ

اوبمیعنزرکایاعرماوبہملس نب دبعارلنمحرضحتاعہشئ ریضاہللاعتٰیل اہنعےسرفاتی رکےتںیہاںوہں ےنایبؿایک ہکآرضحنت
یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس رفامایہک(اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیلہنع)ربجلیہیلع امالسؾ ںیہمتالسؾ ےتہک ںیہ وت اںوہں ےن اہک ہک
فہیلعامالسؾفرۃمحاہلل۔
رافی  :اوبمیعنزرکایاعرماوبہملسنبدبعارلنمحرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسسلجموکالسؾرکانسجںیماملسمؿافررشمکلملجرکےھٹیبوہےئوہں۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
اسسلجموکالسؾرکانسجںیماملسمؿافررشمکلملجرکےھٹیبوہےئوہں۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1185

٣وسی ہظا٤ٌ٣ ٦ز زہزی رعوہ ب ٩زبي ٍ اسا٣ہ ب ٩زیس
راوی  :ابزاہی ٥بٰ ٩

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صٔظَ ْا٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٦ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
اٖ َت ِح َت ُط َٗ ٔلی َٔ ْة ٓ ََسَّ ٔ ٛی ْة َوأَ ِر َز َٖ َو َرائ َ ُط أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس َوص َُو َي ٌُو ُز َس ٌِ َس بِ َ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رَ ٔ ٛب ح َّٔ ٤ارا ًََِ ٠یطٔ ِٔک َ ْ

رشٔٛي َن
ک َٗ ِب ََ ١وٗ ٌَِ ٔة بَ ِس ٕر َحًَّی ََّ ٣ز فٔی َِ ٣حٕ ٔ ٠ص ٓ ٔیطٔ أَ ِخ ََل ْن ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َوا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ًُ َبا َز َة فٔی بَىٔی ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩ا َِ ٟدزِ َر ٔد َوذََ ٔ ٟ
ًَ َب َسة ٔ اَلِ َ ِوثَا َٔ ٪وا َِ ٟی ُضوز ٔ َوٓ ٔیض ٔ ِِ ًَ ٥ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی ابِ َُ ٩سُ٠و ََ ٢وفٔی ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َوا َح َة َٓ َ٤َّ ٠ا َُ ٔظ َی ِت ا ِِ ٤َ ٟحَ ٔ ٠ص
ًَ َحا َج ُة َّ
اٟسابَّةٔ َخ ََّ ٤ز ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی أَ ِن َٔ ُط بٔز ٔ َزائٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َََ ٢ل ُت َِبِّ ٍُوا ًَ َِ ٠ي َ٨ا ٓ ََش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یض ٔ ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّ٥
ا٪
آَ٘ َٓ ٪ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی ابِ َُ ٩سُ٠و َ ٢أَ ُّی َضا ا ِ٤َ ٟزِ ُئ ََل أَ ِح َش َ ٩ِ ٣ٔ ٩صَ َذا ِ ٔ ِ ٪ک َ َ
ُق َ
َو َٗ َ
َقأَ ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ا ِِ ُ ٟ
ٕ َٓ َ٨زَ َََ ٓ ٢س ًَاص ُِِ ٥لٔ َی اہللٔ َو َ َ
ک ٔ٨َّ ٣ا َٓاٗ ُِؼ ِؽ ًََِ ٠یطٔ َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َوا َح َة اُِظَ َ٨ا
ک ٓ َََ ٩ِ ٤جائ َ َ
َ٣ا َت ُ٘و َُ ٢حًّ٘ا ٓ َََل تُ ِؤذَٔ٧ا فٔی ََ ٣حأ ٔ ٟش َ٨ا َو ِار ٔج ٍِ ِلٔ َی َر ِحَ ٔ ٠

وَ ٪وا َِ ٟی ُضوزُ َحًَّی َص ُّ٤وا أَ ِ ٪یَ َت َواثَبُوا ََٓ ٥َِ ٠یزَ ِ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
وَ ٪وا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
فٔی ََ ٣حأ ٔ ٟش َ٨ا َٓإَّٔ٧ا ٔ ُ ٧ح ُّب ذََ ٔ ٟ
رش َُ ٛ
َاس َت َّب ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
کٓ ِ
اب
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َد ِّٔ ُـ ُض ِ ٥ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب َزابَّ َتطُ َحًَّی َز َخ ًََ ١ل َی َس ٌِ ٔس بِ َٔ ًُ ٩با َز َة َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِی َس ٌِ ُس أََ ٥َِ ٟت ِش َِ ٍِ ٤لٔ َی َ٣ا َٗا َ ٢أَبُو حُ َب ٕ
اک َو َِ َ٘ ٟس
اک اہللُ َّأ ٟذی أَ ًِ َل َ
ٕ ًَ ُِ ٨ط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ِاػَٔحِ ٓ ََواہللٔ َِ َ٘ ٟس أَ ًِ َل َ
یُزٔی ُس ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أُب َ ٕٓی َٗا ََ َٛ ٢ذا َو ََ ٛذا َٗا َ ٢ا ًِ ُ

ک
ک بٔا َِ ٟح َِّّ ٙأ ٟذی أَ ًِ َلا َک َ ٔ
َ َ ٚب ٔ َذَ ٔ ٟ
َحة ٔ ًَل َی أَ ِ ٪یُ َتوِّ ُجو ُظ َٓ ُی ٌَ ِّؼبُوَ٧طُ بٔا َِٔ ٌٟؼابَةٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َر َّز اہللُ ذََ ٔ ٟ
ِاػ َلَ٠حَ أَصِ ُ
َ ١ص ٔذظ ٔا َِ ٟب ِ َ
ک ٓ ٌََ َ ١بٔطٔ َ٣ا َرأَیِ َت ٓ ٌَََٔا ًَ ُِ ٨ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٓ ََذَ ٔ ٟ
اربامیہ نب ومٰیس اشہؾ رمعم زرہی رعفہ نب زریب ااسہم نب زدی ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دگےھ رپ
وسار وہےئاسیک زنی ےک ےچیندفکیک اچدر یھت افر ا ےنےھچیپ ااسہم نب زدی وک اھٹبایاسفتق ینب احرث نب زخرج ںیم دعسنب

ابعدہ یک ایعدت وک آپ اج رےہ ےھت افر ہی گنج دبر ےس ےلہپ اک فاہعق ےہ اہیں کت ہک اکی سلجم ےک اپس ےس سگرے سج ںیم
املسمؿ تب رپتس رشمنیک افر وہید ےھٹیب وہےئ ےھت افر اؿ ںیم دبعاہلل نب ایب نب ولسؽ یھب اھت افر دبعاہلل نب رفاہح یھب اس
سلجمںیمےھتبجوسارییکرگداؿولوگںرپڑپیھوتدبعاہللنبایبےناینپانکرپاینپاچدررھک یرھپاہکہکمہرپرگدہناڑاؤیبن
یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےناؿولوگںوکالسؾایکرھپرکرکوساریےسارتڑپےافراؿوکاہللیکرطػالبایافررقآؿڑپھرکانسای
دبعاہلل نب ایب نب ولسؽ ےن اہکہک اے صخش ےھجم ہی ااھچ ولعمؾ ںیہن وہات وج وت اتہک ےہ فہ ارگ حیحص یھب ےہ وت امہری وسلجمں ںیمآرک
ںیمہ فیلکت ہن دای رک ا ےن اکھٹےن رپ اج مہ ںیم ےس وج صخش ریتے اپس اجےئ اس ےس ایبؿ رک انب رفاہح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
رعضایک(ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس)آپامہریوسلجمںںیمآایےئجیکمہاسوکدنسپرکےتںیہ ساملسمونںافررشموکں
افروہیدےناکیدفرسےوکرباالھبانہکرشفعایکاہیںکتہکدصقایکہکاکیدفرسےرپہلمحرکںییبنیلصاہللہیلعفآہلفملساؿ
ولوگں وک اخومش رکاےت رےہ رھپ اینپ وساری رپ وسار وہےئ اہیں کت ہک دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےچنہپ افر رفامای
اےدعس!اوبةحبینعدبعاہللنبایبےن وجاہکایکمتےنںیہنانساسےنایسیایسیابتیہکدعسریضاہللاعتٰیلہنعےناہکایروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک اعمػ رکدےئجی افر اس ےس درسگر رفامےیئ مسق ےہ اہلل یک ہک اہلل ےن آپ وک فہ زیچ دی وج دینی
یھت۔ اس رہش ےک ولوگں ےن اس اک روشرہ رکایل اھت ہک اس ےک رس رپ اتج رھک دںی افر (رسداری) یک ڑگپی ابدنھ دنی بج ہک اہلل
اعتٰیلےن(اسوصنمہب)وکاسقحےکذرےعیردرکدایوجاہلل اعتٰیلےنآپوکدایےہوتفہاسببسےسکمچایگ(ینع لجایگ) افر
یہیفہجےہہکاسےنہی جتکیکوجآپےنالمہظحرفامح وتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےساعمػرکدای۔
رافی  :اربامیہنبومٰیساشہؾرمعمزرہیرعفہنبزریبااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انگہےکرمبکتوکالسؾہنرکےنافراسوکوجابہندےنیاکایبؿبجکتہکاسےکوتہب...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
انگہےکرمبکتوکالسؾہنرکےنافراسوکوجابہندےنیاکایبؿبجکت ہکاسےکوتہبےکآاثرہناظرہوہںافراگہنگریکوبقتیلوتہب بکاظرہوہیتےہافردبعاہلل
نبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکرشابےنیپفاےلوکالسؾہنرکف۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1186

راوی  :اب ٩بٜي ٍ ٟیث ً٘ی ١اب ٩طہاب ًبساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل ًبساہلل بٌٛ ٩ب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ٕ ًَ َِ ٩تبُو َک َوَ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٩ِ ًَ ٥َ ٠لِک ٔ٨َ ٣ا َوآت ٔی
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ََ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک یُ َح ِّس ُث ح ٔي َن َت َد ََّ ٠

ُح َک َط َٔت َِیطٔ ب ٔ َز ِّز َّ
و٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ُ َس َِِّ ٠ًَ ٥ُ ٠یطٔ َٓأَُٗو ُ ٢فٔی َن ِٔ ٔسی َص َِّ َ ١
اٟش ََلٔ ٦أَ ََِ ٦ل َحًَّی ََِ ٠٤َ ٛت َخ ُِ ٤ش َ
َِ ٟی َّ ٠ة َوآذ ََ ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َت ِوبَ ٔة اہللٔ ًَ َِ ٠ي َ٨ا ح ٔي َن َػل َّی ا ِِ َٔ ٟح َز
انبریکبثیللیقعانباہشبدبعارلنمحنبدبعاہللدبعاہللنببعکریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےنبعک
نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک بج بعک نب امکل گنج وبتک ںیم ےھچیپ رہ ےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملسےن(ولوگںوک)مہےسوگتفگرکےنےسعنمرفامدایافرںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاتافر
آپوکالسؾرکاترھپںیما ےنیجںیماتہک(ینعداتھکی)ہکآپالسؾےکوجابےکےئلا ےنوہٹنالہےتںیہایںیہناہیںکتہک
اچپسراںیتسگرںیئگ افریبن یلصاہللہیلعفآہلفملس بج حبصیکامنزڑپھےکچوتآپ ےناالعؿایکہکاہللاعتٰیلےنامہریوتہبوبقؽ
یک۔
رافی  :انبریکبثیللیقعانباہشبدبعارلنمحنبدبعاہللدبعاہللنببعکریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذویمںوکالسؾاکوجابسکرطحدایاجےئ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
ذویمںوکالسؾاکوجابسکرطحدایاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1187

راوی  :ابو اٟامی ٪طٌیب زہزی رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َوةُ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َز َخ ََ ١رص ِْم ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخبَ ٍََ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخبَ ٍَنٔی ُ ِ

اٟش ُاَ ٦و َّ
ک ََٓٔض ٔ ِ٤ت َُضا َٓ ُُِ٘ ٠ت ًََِ ٠یَّ ٥ِ ُٜ
ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َّ
اُ ٨َ ٌِ ٠ٟة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٟش ُاَِ ٠ًَ ٦ی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣َ ٥َ ٠ض َّل َیا ًَائٔظَ ُة َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ٔح ُّب اِّ ٟزٓ َِ ٙفٔی اَلِ َ ِ٣ز ٔک ُ ِّ٠طٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َوَ ٥َِ ٟت ِش َ٣َ ٍِ ٤ا َٗاُٟوا َٗا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ٘ َٓ ٥َ ٠س ُُِٗ ٠ت َو ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ

اوب اامیلؿ بیعش زرہی رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وہید یک اکی امجتع
ک(ینعمترپالہکوہ)ںیمےناسوکھجمسایلوتںیمےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہح افراہکال َّشا ُؾعَل َ ْن َ
لَنُک
اہکَ ْ ْم ال َّشا ُؾ َفاللَّغ ْ َن ُش (ںیہمت رپ الہتک افر تنعل وہ) روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اعہشئ وھچڑف یھب اہلل اعتٰیل امتؾ اعمالمت
ںیم رن ی دنسپ رکات ےہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ ےن ںیہن انس وج اؿ ولوگں ےن اہک؟ روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایںیمےنیھبوتفمکیلعد ہدایاھت۔
رافی  :اوباامیلؿبیعشزرہیرعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
ذویمںوکالسؾاکوجابسکرطحدایاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1188

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟکً ،بساہلل ب ٩زی٨ارً ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی ٥ِ ُٜا َِ ٟی ُضوزُ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َي ُ٘و ُ ٢أَ َح ُسص َُِّ ٥
ک
ک َٓ ُ٘ َِ ١و ًََِ ٠ی َ
اٟش ُاَِ ٠ًَ ٦ی َ

دبعاہللنبوی ف،امکل،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلص
کوہک۔
کےہکوتمتیھب(رصػ) َفعَل َ ْن َ
اہللہیلعفملسےنرفامایہکبجوہیدمتوکالسؾرکںیافراؿںیمےسوکح صخشال َّشا ُؾعَل َ ْن َ
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
ذویمںوکالسؾاکوجابسکرطحدایاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1189

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہ ہظیً ٥بیس اہلل ب ٩ابی بُک ب ٩ا٧ص حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل ً٨ہ

ُک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
اب َٓ ُ٘وُٟوا َو ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ
 ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی ٥ِ ُٜأَصِ ُ
نامثؿ نبایب ہبیش میشہدیبعاہلل نبایبرکب نباسنرضحت اسن نب امکلریضاہلل ہنع ےسرفاتیرکےت ںیہاںوہں ےنایبؿ ایکہک
کوہک۔
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجمتوکالہ اتبالسؾرکںیوتمت َفعَل َ ْن َ
رافی  :نامثؿنبایبہبیشمیشہدیبعاہللنبایبرکبنباسنرضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسطخےکدےنھکیاکایبؿسجںیماملسمونںےکافمدےکالخػوکح ابتیھکلوہاتہکاص...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ

اسطخےکدےنھکیاکایبؿسجںیماملسمونںےکافمدےکالخػوکح ابتیھکلوہاتہکالصاحؽولعمؾوہاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1190

راوی  :یوسٕ ب ٩بہ٠و ٢اب ٩ازریص حؼين بً ٩بساٟزح ٩٤سٌس ب ٩سٌیس ابوًبساٟزح ٩٤س٠یم حرضت ًلی رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُح َؼي ِ ُن بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤س ٌِسٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ
َح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ ُ ٩ب ُ ِضُ٠و َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٔ ِ ٩زر َ
َیم ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢ب ٌَ َثىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واٟزُّبَي ِ َ ٍ بِ َ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَ ٔ ٦وأَبَا َِ ٣زثَ ٕس
اٟشِّ ٔ ٠
اَّ ٟز ِح َُّ ٩ٔ ٤
رشٔٛي َن ََ ٌَ ٣ضا َػ ٔحی َٔ ْة َٔ ٩ِ ٣حاك ٔٔب بِ ٔ٩
ا ِ٨َ َِ ٟو ٔ َّی َوک ُ ُّ٨َ ٠ا َٓار ْٔض َٓ َ٘ا َ ٢اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا َحًَّی َتأِتُوا َر ِو َؿ َة َخا ٕر َٓإ ٔ َّ ٪ب ٔ َضا ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رشٔٛي َن َٗا ََٓ ٢أ َ ِز َر ِ٨َ ٛا َصا َت ٔشي ٍُ ًَل َی َج َََ ٟ ١ٕ ٤ضا َح ِی ُث َٗا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا
أَبٔی بَ َِ ٠ت ٌَ َة ِلٔ َی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ای َ٣ا َ َ ٧زی
اب َٓأَِ َ ٧د َ٨ا ب ٔ َضا َٓابِ َت َِ ِي َ٨ا فٔی َر ِحَ ٔ ٠ضا ٓ ََ٤ا َو َج ِسَ٧ا َط ِیئّا َٗا ََ ٢ػاح َٔب َ
أَیِ َ ٩ا ِل َٔ ٜت ُ
اب َّأ ٟذی َٔ ٌَ ٣ک َٗاَِ ٟت َ٣ا َ٣عٔی َ ٔ ٛت ْ
اب أَ ِو
َٕ بٔطٔ َٟت ِ ٔ
َ ٔ ٛتا ّبا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َِ َ٘ ٟس ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت َ٣ا ََ ٛذ َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی یُ ِحُ ٠
ُْخ ٔج َّ٩ا ِل َٔ ٜت َ
َ
اب َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا
ِ َج ِت ا ِل َٔ ٜت َ
ََل ُ َج ِّز َزٔ َّ ٧ک َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َرأَ ِت ا ِٟحٔ َّس ٔ٣ىِّی أَص َِو ِت ب ٔ َی ٔسصَا ِلٔ َی حُ ِحزَت َٔضا َوه ٔ َی ُِ ٣ح َتحٔزَ ْة بَٔٔ ٜشا ٕئ َٓأ ِ َ

َک َیا َحاك ُٔب ًَل َی َ٣ا َػ ََ ٌِ ٨ت َٗا َ٣َ ٢ا ب ٔی ِ ٔ ََّل أَ ِ ٪أَ ُٛو َِ ٣ُ ٪ؤ ٔ٨ّ ٣ا بٔاہللٔ
بٔطٔ ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َح ََ ٠٤

ک
و ٪لٔی ً ٔ َِ ٨س ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ی ْس َی ِس َٓ ٍُ اہللُ ب ٔ َضا ًَ ِ ٩أَصِل ٔی َو َ٣الٔی َوَِ ٟی َص ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحاب ٔ َ
َو َر ُسؤٟطٔ َو َ٣ا َُي َّ ِ ٍ ُت َو ََل بَ َّس ُِ ٟت أَ َر ِز ُت أَ َِ ٪تَ ُٜ
اب ُِٔ َّ ٧ط َٗ ِس
صُ ََ ٨
اک ِ ٔ ََّل َو َُ ٟط ََ ٩ِ ٣ی ِس َٓ ٍُ اہللُ بٔطٔ ًَ ِ ٩أَصِٔ٠طٔ َو َ٣أ ٟطٔ َٗا ََ ٢ػ َس ََََ ٓ ٚل َت ُ٘وُٟوا َُ ٟط ِ ٔ ََّل َخي ِ ّ ٍا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ٔیک  ١َّ ٌََ ٟاہللَ َٗ ِس اك َّ ًََ ٍَ ٠ل َی أَصِ ٔ ١بَ ِس ٕر
ا ٪اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َوا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ٓ ََس ًِىٔی َٓأ َ ِ ٔ
ْض َب ًَُ٘ ُ٨طُ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢یا ًُ َ٤زُ َو َ٣ا یُ ِسر َ
َخ َ

َٓ َ٘ا َ ٢ا ًِ َُ٠٤وا َ٣ا ٔط ِئت ُِِ َ٘ َٓ ٥س َو َج َب ِت َل ٥ِ ُٜا َِ ٟح َُّ ٨ة َٗا َََ ٓ ٢س َِ ٌَ ٣ت ًَ ِي َ٨ا ًُ ََ ٤ز َو َٗا َ ٢اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ َ٥ُ ٠

وی ف نب ولہبؽ انب ادرسی نیصح نب دبعارلنمح دعس نب دیعس اوبدبعارلنمح ،یمل رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
رک ےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم وک افر زریب نب وعاؾ افر اوبرمدث یونی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن مکح دای ہک رفہض اخخ ںیم اجؤ فاہں اکی رشمک وعرت ےہ اس ےک اپس احبط نب ایب ہعتلب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک طخ ےہ وج
رشمنیکےکانؾےہ (اےسےلآؤ)رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعاکایبؿےہہکمہںیمےسرہصخشوساراھتاسےیلاسوکفاہںاپ

ایلاہجںرپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاھتفہافٹنرپوساریھتمہےناہکفہرحتریوجریتےاپسےہفہاہکںےہ،اسےن
اہک،ریماپسوتوکح طخںیہن،مہےناسےکافٹنوکاھٹبایافراسےکاپالؿفریغہیکالتیش ینکیلفہطخںیہنالم،رھپںیمےناہکںیم
اجاتنوہںہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوھجنںیہنرفامایےہ،مسقےہاسذاتیکسجیکمسقاھکح اجیتےہ،طخاکنؽفرہن
ےھجتاگننرکدفںاگبجاسامہرییتخسدیھکی،وتاساچدرںیمےسسجاکہتیٹتمدانبراھکاھتطخاکنؽرکدےدای ،فہطخمہولگروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےلرکےئگ،آپےنرفامایاےاحبطریضاہللاعتٰیلہنعوتےنااسیویکںایکاحبطریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ،ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ںیم اہلل افر اس ےک روسؽ رپ اامیؿ راتھک وہں ،ںیم دبال ںیہن وہں
(ینعرمدتںیہنوہایگوہں)ہکلباسےئل(طخاھکل)ہک ںیمریماوکح رہتشدارںیہنوجریمےالہفایعؽیکرگناینرکےںیماچاہ
ہکاؿوکہردانبؤںاتہکفہ ریمےالہفایعؽیکرگناینرکںیافردفرسےاحصہبےک وتفاہںرہتشداروموجدںیہ،وجاؿےکالہف
ایعؽیکرگناینرکےت ںیہآپ ےنرفامایکیھٹ اہک،اب اےسھچکہنوہکرضحترمع ریضاہللاعتٰیلہنع ےن اہکہک اساہلل افراسےک
روسؽافرومنینمےسایختنیکےہآپااجزتدےئجیہکاسیک رگدؿاڑادفںآپےنرفامایہکاےرمعریضاہللاعتٰیلہنعےھجت
ولعمؾ ےہ ہک اہلل الہ دبر ےک قلعتم االطع دے دی ےہ ہک وج اچوہ رکف اہمترے ےئل تنج فابج وہ یئگ ،رافی اک ایبؿ ےہ ہک رمع
ریضاہللاعتٰیلہنعیکدفونںآوھکنںےسآوسناجریوہےئگافررعضایک،اہللاسےکروسؽزایدہاجےتنںیہ۔
رافی  :وی فنبولہبؽانبادرسینیصحنبدبعارلنمحدعسنبدیعساوبدبعارلنمح،یملرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہ اتبیکرطػسکرطحطخاھکلاجےئ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
الہ اتبیکرطػسکرطحطخاھکلاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1191

راوی ٣ :ح٤سب٘٣ ٩ات ،١ابواٟحشً ،٩بساہلل یو٧ص ،زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ ،ابوسٔیا ٪بُ ٩حب

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَبُو ا َِ ٟح َش ٔ ٩أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َ
َ
ا ٪بِ ََ ِ َ ٩
َقیِ ٕع َوکَاُ ٧وا ت ٔ َح ّارا
ًُت ِ َب َة أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ ٪أَبَا ُسٔ َِی َ
ُح ٕب أ ِخب َ َ ٍ ُظ أ َّ ٪ص َٔز ِٗ َ ١أ ِر َس ََِ ِٟٔ ١یطٔ فٔی َن ََفٕ َٔ ُ ٩ِ ٣
َّ ِ َ
َک ا َِ ٟحس َ
َُق َئ َٓإٔذَا ٓ ٔیطٔ بٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ُ ٓ ٥َ ٠
ٔیث َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
بٔاٟظأَٓ ٔ ٦أ َت ِو ُظ ٓ ََذ َ َ
اٟزوَّ ٔ ٦
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی ََّ ٩ِ ٣ات َب ٍَ ا ُِ ٟض َسی أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس
اَّ ٟزح ٔٔیَ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ح َّٕ ٤س ًَ ِبسٔ اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ ِلٔ َی ص َٔز ِٗ ًََ ١و ٔٔیُّ ٥
دمحمنباقملت،اوبانسحل،دبعاہللویسن،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبت،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع،اوبایفسؿنب جبےس
رفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکرہلقےناںیہنرقشییکاکیامجتعںیمالباجیھب،وجاشؾںیماجترتیکرعضےس یئگ
وہح یھتفہولگاسےکاپسےئگرھپوپریدحثیایبؿیکرپرہلقےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکطخاماگنانچہچنفہڑپاھایگ
ھْ َِ
﵀َّا َّرل ْ َ ِ
یَی ل ْ
َ
ِحنِمْ ُ َ َّ
حُمٍ َ ْ ٹ
ب۔
َعارلُّ ِج
ع ِا ِ
ِبا ِ
ْحارلَّ ِ
وتاسںیماھکلاھت۔ ِ ٹ ْ ِ
﵀َّ َف َروُسل ِ ِش ِإ ََل ِ زَ َ
ِ
ق ِ
فؾال َّش َل ُؾ َیَلنَمْا ّ َ ٹ َ ا ھ َُدی َأ َّم َ ٹ ْ ُ
رافی  :دمحمنباقملت ،اوبانسحل ،دبعاہلل ویسن ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت ،انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،اوبایفسؿ نب
 جب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعاکرفامانہکا ےنرسدارےکےئلڑھکےوہاجؤ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعاکرفامانہکا ےنرسدارےکےئلڑھکےوہاجؤ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1192

راوی  :ابو اٟوٟیس ،طٌبہ ،سٌس ،ب ٩ابزاہی ،٥ابوا٣ا٣ہ ب ٩سہ ١ب ٩ح٨یٕ ابوسٌیس

َ ُ
َ َ
َ
َ َ
َ
َقیِوَ َة
َح َّسث َ٨ا أبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسث َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أبٔی أ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ ُٔ ٩ح َِ ٨ی ٕٕ ًَ ِ ٩أبٔی َسٌٔی ٕس أ َّ ٪أصِ ََ ُ ١
َ٧زَُٟوا ًَل َی حَُ ٥ٔ ِٜس ٌِ ٕس َٓأ َ ِر َس َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ِٟٔ ٥َ ٠یطٔ َٓ َحا َئ َٓ َ٘ا َُٗ ٢و ُ٣وا ِلٔ َی َس ِّی ٔس ُ ٥ِ ٛأَ ِو َٗا ََ ٢خيِ ٍ ٔ َُ ٌَ َ٘ َٓ ٥ِ ٛس ً ٔ َِ ٨س

ک َٗا ََٓ ٢إٔنِّی أَ ِح ٥ُ ُٜأَ ُِ ٪ت ِ٘ َت ََ٘ ٣ُ ١ات ٔ َُ ٠ت ُض َِ ٥و ُت ِش َيی ذ ََرار ُّٔی ُض َِ٘ َٓ ٥ا َ٢
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ص ُؤ ََل ٔ
ئ َ٧زَُٟوا ًَل َی ُحَ ٔ٤ِٜ
ک
َِ َ٘ ٟس َح ََ ٤ِ ٜت ب ٔ َ٤ا َح َ ٥َ ٜبٔطٔ ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ک َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ أَ ِٓ َض َ٤ىٔی َب ٌِ ُف أَ ِػ َحابٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟؤٟی ٔس ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ ٢أَبٔی َسٌٔی ٕس ِلٔ َی ُحَ ٔ٤ِٜ
اوباولدیل،ہبعش،دعس،نباربامیہ،اوباامہمنبلہسنبفینحاوبدیعسےسرفاتیرکےتںیہہکالہرقہظیدعسےکمحرپارےت(ینع
دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ہلصیف ںیمہ وظنمر وہ اگ) وت ینب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دعس وک الب اجیھب فہ آےئ وت آپ ےن رفامای ہک ا ےن
رسدارےئلیکڑھکےوہاجؤ(رافیوککشےہہکآپےنرفامایہیاہمترےےلصیفرپرایضوہےئگںیہ۔دعسریضاہللاعتٰیلہنعےناہک
ںیم ہی ہلصیف رکات وہں ہک اؿ ںیم گنج رکےن فاےل لتق ےئکاجںیئ افر اؿ یک افالد اک مکح ےہ ،اوبدبع اہلل (اخبری) ےتہک ںیہ ہک ھجم
ےسریمےضعباسویھتںےنوباہطساوباولدیلاوبدیعساکوقؽ(اجبےئ َ َ زت ُُا َ َیَل ُخْکم َِک)ےک َ َ زت ُُا َ َیَل ُخْکم َِکلقنایک۔
رافی  :اوباولدیل،ہبعش،دعس،نباربامیہ،اوباامہمنبلہسنبفینحاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اصمہحفرکےناکایبؿافرانبوعسمدےنایبؿایکہکےھجمیبنیلصاہللہیلعفملسےن...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
اصمہحفرکےناکایبؿافرانبوعسمدےنایبؿایکہکےھجمیبنیلصاہللہیلعفملسےن دہشئالھکایافرریمااہھتآپےکدفونںاہوھتںےکدرایمؿاھتافربعکنبامکلریض
اہللاعتٰیلہنعےناہکہکںیمدجسمںیمدالخوہاوتداھکیہکروسؽیلصاہللہیلعفملسرشتفیرفامںیہ،ہحلطنبدیبعاہللریمیرطػدلجیےساھٹرکآےئاہیںکتہکھجم
ےساصمہحفایکافرےھجمشابرةکددی۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1193

راوی ٤ً :زو بً ٩اػ ،٥ہ٤اٗ ،٦تازہ

اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔلَٕ َ ٧ص أَکَاِ َ ٧ت ا َِ ٤ُ ٟؼا َٓ َح ُة فٔی أَ ِػ َح ٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ ِ٥

رمعفنباعمص،امہؾ،اتقدہےسرفاتیرکےتںیہہکںیمےناسنریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچ،ہکایکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےک

احصہبںیماصمہحفاکرفاجاھت،اںوہںاہکاہں۔
رافی  :رمعفنباعمص،امہؾ،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
اصمہحفرکےناکایبؿافرانبوعسمدےنایبؿایکہکےھجمیبنیلصاہللہیلعفملسےن دہشئالھکایافرریمااہھتآپےکدفونںاہوھتںےکدرایمؿاھتافربعکنبامکلریض
اہللاعتٰیلہنعےناہکہکںیمدجسمںیمدالخوہاوتداھکیہکروسؽیلصاہللہیلعفملسرشتفیرفامںیہ،ہحلطنبدیبعاہللریمیرطػدلجیےساھٹرکآےئاہیںکتہکھجم
ےساصمہحفایکافرےھجمشابرةکددی۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1194

راوی  :یحٌی ب ٩س٠امی ،٪اب ٩وہب ،حیوة ،ابوً٘ی ،١زہزہ بٌ٣ ٩بسہً ،بساہلل ب ٩ہظا٦

یُ ١زص َِزةُ بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس َسَ ٍَ ٔ٤ج َّس ُظ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َح ِی َوةُ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ًَ٘ ٔ ٕ
اب
ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو آخٔذْ ب ٔ َی ٔس ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ییحینبامیلسؿ،انبفبہ،ویحۃ،اوبلیقع،زرہہنبدبعمہ،دبعاہللنباشہؾےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکمہ(اکی
رمہبت)آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھت افراسفتقآپرضحترمع نباطخبریضاہللاعتٰیلہنعاکاہھتڑکپے
وہےئےھت۔
رافی  :ییحینبامیلسؿ،انبفبہ،ویحۃ،اوبلیقع،زرہہنبدبعمہ،دبعاہللنباشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںاہھتڑکپےناکایبؿ،افرامحدنبزدیےنانبشابرکےسدفونںاہوھتںرپاصمہحف...

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
دفونںاہھتڑکپےناکایبؿ،افرامحدنبزدیےنانبشابرکےسدفونںاہوھتںرپاصمہحفایک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1195

راوی  :ابونٌی ،٥سیٕ٣ ،حاہسً ،بساہلل ب ٩سدب ٍہ ابو٤ٌ٣ز ،حرضت اب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣حاص ّٔسا َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ِدب َ َ ٍ َة أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َس ِی ْ
ُقآ ٔ٪
َِ ٣ش ٌُوز ٕ َي ُ٘و ُ٤َ ٠َّ ًَ ٢ىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٛفِّی بَي ِ َن َِ َّٔ ٛیطٔ اَّ ٟتظَ ُّض َس َ٤َ ٛا ي ٌَُ ِّ٤ُ ٠ىٔی ُّ
اٟش َور َة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ

ات َو َّ
ک أَ ُّی َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط َّ
ات َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ي َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔ اہللٔ
اٟلي َِّب ُ
َّات ِهَّلِل َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
اَّ ٟت ٔحی ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ

اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن أَ ِط َض ُس أَ ََِ ٪ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َض ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسوُ ُٟط َوص َُو بَي ِ َن هَ ِض َزاِ َ ٧ي َ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا ُٗب ٔ َف ُٗ ِ٨َ ٠ا َّ
اٟش ََل َُ ٦ي ٌِىٔی
ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ش
اوبمیعن،فیس،اجمدہ،دبعاہلل نب جیٹسزہ اوبرمعم،رضحتانب وعسمدریضاہللاعتٰیلہنع ےس رفاتیرکےت ںیہاںوہں ےن ایبؿ ایکہک
ھجم وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  دہش اس رطح اھکسای سج رطح رقآؿ یک وصرت اھکسےئ ےھت افر ریما اہھت ا ےن
َلت
ل
ک َأ ُّ َا النَّ ِتٹ ُّی َف َر ْجمَ ُش ا﵀َِّ
ات َفال َّغ ِّن َنٹا ُ
ت ﵀َِّ َفا َّضل َ َو ُ
دفونں اہوھتں ےک  چی ںیم ےل ایل (فہ املکت  دہش ہی ےھت) (ا ّ حِ َّنا ُ
ت ال َّش َل ُؾ عَل َ ْن َ
﵀ِّ ال َضا ِلجِنن َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َش ِإ َّ
﵀ َف َأ ْشھ َُد َجأ َّؿ ُ َ َّ
َ
حُما َ ْ ُٹ
ع ُـ َف َروُسلُ ُش) آپ اس فتق امہرے درایمؿ
ّ
ُ
ا
ل
َفَ ََک ُن ُش ال َّش َل ُؾ عَ َل ْن َنا َف َ َیَل ِ ٹَ
ع ِد ا َ ّ َ
ً
َ
﵀َّعَل َ ْن ِش َفمَّلَسَم ےنےگل۔
وموجدےھتبجآپریضاہللاعتٰیلہنعیکفافتوہیئگوتمہولگال َّش َل ُؾ َ َیَلا ّلن ِتٹ ِ ّییَّلَصا ُ
ش
رافی  :اوبمیعن،فیس،اجمدہ،دبعاہللنب جیٹسزہاوبرمعم،رضحتانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعمہقناکایبؿافریسکصخشاکہیوپانھچہکحبصتعیبطیسکریہ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ

اعمہقناکایبؿافریسکصخشاکہیوپانھچہکحبصتعیبطیسکریہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1196

راوی  :اسحا ،ٚبرش ب ٩طٌیب ،طٌیب ،زہزیً ،بساہلل بٌٛ ٩بً ،بساہلل بً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ض
رش بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا بٔ ِ ُ
ِ َد ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا
أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪یا َي ٌِىٔی ابِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َ َ

ض أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ًََّ ٪ل ٔ َّی
ًَ َِ ٨ب َش ُة َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
اض َیا أَبَا
ِ َد ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َو َج ٌٔطٔ َّأ ٟذی تُ ُوف ِّ َی ٓ ٔیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َ َ
َّاض َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََل َت َزا ُظ
ٕ أَ ِػ َبحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِػ َبحَ ب ٔ َح ِٔ ٤س اہللٔ بَارٔئّا َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َی ٔسظ ٔ ا ٌَِ ٟب ُ
َح َش ِٕ َٛ ٩ی َ
أََ ِ ٧ت َواہللٔ َب ٌِ َس َّ
رع ُٖ فٔی
اٟث ََل ٔث ًَ ِب ُس ا َِ ٌَ ٟؼا َواہللٔ ِنِّٔی ََل ُ َری َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سيُ َت َوفَّی فٔی َو َج ٌٔطٔ َوِنِّٔی ََلَ ِ ٔ

أ ٓ ٪ي َ٨ا
ُو ُجوظ ٔبَىٔی ًَ ِب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ا ِِ ٤َ ٟو َت َٓاذِ َص ِب ب ٔ َ٨ا ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٨َ َٓ ٥َ ٠شأ َ َُ ٟط ٓ َٔیَ ٩ِ ٤یُٜو ُ ٪اَلِ َ ِ٣زُ َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ا ٪فٔی َُيِ ٍَٔ٧ا أَ َِ ٣زَ٧ا ُظ َٓأ َ ِو َصی ب ٔ َ٨ا َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َواہللٔ َٟئ ٔ َِ ٩سأ َ ِ٨َ ٟا َصا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی ِ٨َ ٌُ ٨َ ٤ا
ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا ذََ ٔ ٟ
ک َوِ ٔ ِ ٪ک َ َ
اض أَبَ ّسا َوِنِّٔی ََل أَ ِسأََ ُٟضا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبَ ّسا
ََل ي ٌُِ ٔلي َ٨ا َصا اُ ٨َّ ٟ
ااحسؼ ،رشب نب بیعش ،بیعش ،زرہی ،دبعاہلل نب بعک ،دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اںوہںےن
ایبؿ ایک ہک رضحت یلع نب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایب اط بل ،آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ (دفرسی دنس) ادمح نب
اصحل ،تنع ،ویسن انب اہشب ،دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبنؿ ایک ہک رضحت یلع نب ایب اط بل آرضحنت یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اپس آپ ےک رمض اوملت ںیم اج رک فا س وہےئ وت ولوگں ےن وپاھچ ،اے اوبا نسحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتعیبطحبصوکیسیکریہاںوہںےناہکہکادمحلاہللاےھچںیہ(رضحت)ابعسریضاہللاعتٰیلہنعےناؿ
اکاہھتڑکپاافراہکایکمتںیہندےتھکیدخایکمسقنیتدؿےکدعبمتڈڈنےےکالغؾ(اتع)وہاجؤےگریماایخؽےہہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہلفملساس رمض ںیمفافت اپ اںیج ےگ ںیم ینب دبعابلطمل ےکرہچے ںیم انسیک ومت ےک آاثر اچہپؿاتیل وہںاس
ےئلریمےاسھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمولچاتہکمہآپےسوپھچںیلہکالخػسکاخدناؿںیموہیگ،
ارگ امہرےاخدناؿںیمرےہیگوتںیمہہیولعمؾوہاجےئاگافرارگامہرےالعفہیسکدفرسےےکاہھتںیموہیگوتمہںیہکےگہک

امہرے ےیل فتیص ےئجیک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک دخا یک مسق ارگ مہ ےن آپ ےس وپاھچ افر آپ ےن عنم رکدای وت رھپ
ولگںیمہیھبکہندںیےگںیماسےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسیھبکوساؽہنرکفںاگ۔
رافی  :ااحسؼ،رشبنببیعش،بیعش،زرہی،دبعاہللنببعک،دبعاہللنبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجابںیمکیبلفدعسم ےناکایبؿ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
وجابںیمکیبلفدعسم ےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1197

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١ہ٤اٗ ،٦تازہ ،ا٧صٌ٣ ،اذ رضی اہلل ً٨ہ

یٕ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٕ َٗا َ ٢أََ٧ا َرز ٔ ُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ک ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٣ٔ ٢ث َُ ٠ط ث َ ََلثّا َص َِ ١ت ِسرٔی َ٣ا َح ُّ ٙاہللٔ ًَل َی ا َِٔ ٌٟباز ٔ ُُِٗ ٠ت ََل َٗا ََ ٢ح ُّ ٙاہللٔ ًَل َی
ک َو َس ٌِ َسیِ َ
َٓ َ٘ا ََ ٢یا ٌَُ ٣اذُ ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َ
ک َٗا ََ ٢ص َِ ١ت ِسرٔی َ٣ا َح ُّٙ
ا َِٔ ٌٟباز ٔأَ َِ ٪ي ٌِبُ ُسو ُظ َو ََل ي ِ ٔ
ک َو َس ٌِ َسیِ َ
ُرش ُٛوا بٔطٔ َط ِیئّا ث ُ ََّ ٥س َار َسا ًَ ّة َٓ َ٘ا ََ ٢یا ٌَُ ٣اذُ ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َ
ک أَ ََِ ٪ل ي ٌَُ ِّذبَ ُض ِ٥
ا َِٔ ٌٟباز ٔ ًَل َی اہللٔ ِٔذَا ٓ ٌََُ٠وا ذََ ٔ ٟ
ومیس نب اامسلیع،امہؾ ،اتقدہ ،اسن ،اعمذ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم یبن یلص اہللہیلعفملس ےک ےھچیپ وسار اھت آپ ےن
رفامای ہک اے اعمذ ںیم ےن اہک کیبل فدعسکی۔ رھپ ایس رطح آپ ےن نیت ابر رفامای مت اجےتن وہ ہک اہلل اک دنبے رپ ایک قح ےہ ایکس
ابعدت رکےافراساکیسکوکرشکیہنانبےئرھپوھتڑیدریےلچافررفامایہکاےاعمذںیمےناہککیبلفدعسکیآپےنرفامایہک
متاجےتنوہہکدنبفںاکقحاہللرپایکےہبجہکدنبےاسوکرکںیل؟فہہیےہہکاہللاؿوکذعابہندےاگ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،امہؾ،اتقدہ،اسن،اعمذریضاہللہنع

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

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
وجابںیمکیبلفدعسم ےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1198

راوی  :ہسبہ ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہٌ٣ ،اذ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ص ُِسبَ ُة َح َّسث َ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٕب ٔ َض َذا
دہہب،امہؾ،اتقدہ،اسنریضاہللاعتٰیلہنع،اعمذریضاہللاعتٰیلہنعےساسدحثیوکرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دہہب،امہؾ،اتقدہ،اسنریضاہللاعتٰیلہنع،اعمذریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
وجابںیمکیبلفدعسم ےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1199

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤ع ،زیس ب ٩وہب ،ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َواہللٔ أَب ُو ذ ٓ َٕر بٔاَّ ٟزبَ َذة ٔ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِ٣شٔی ٍََ ٣
ُحة ٔ ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ً ٔظَ ّ
اس َت ِ٘ َب َ٨َ ٠ا أ ُ ُح ْس َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا ذ ٓ َٕر َ٣ا أُح ُّٔب أَ َّ ٪أ ُ ُح ّسا لٔی َذصَ ّبا َیأتِ ٔی ًَل َ َّی
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َ َّ
ائ ِ
َِ ٟی َْ ٠ة أَ ِو ثَ ََل ْث ً ٔ ِ٨سٔی ٔ٨ِ ٣طُ زٔی َْ ٨ار ِ ٔ ََّل أَ ِر ُػ ُس ُظ َ ٔ ٟسیِ ََّٕ ٔ ِ ٩ل أَ ِ ٪أَُٗو َ ٢بٔطٔ فٔی ً َٔباز ٔاہللٔ صََ َٜذا َو َص ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا َوأَ َراَ٧ا ب ٔ َی ٔسظ ٔث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
ک َلَ
وََّ ٔ ِ ٪ل ََٗ ٩ِ ٣ا َ ٢صَ ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لٔی َ٣کَاَ َ ٧
ک َو َس ٌِ َسیِ َ
یَا أَبَا ذ َٓرٕ ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َ
و ٪ص ُِ ٥اَلِ َ َٗ َُّ ٠
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢اَلِ َ ِٛثَ ٍُ َ

َّ
َّ
رع َق َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َاب ًَىِّی ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َػ ِو ّتا َٓ َد ٔظ ُ
ؤ ُ ٪
یت أَ َِ ٪یَ ُٜ
َتب ِ َ ٍ ِح َیا أَبَا ذ ٓ َٕر َحًی أَ ِر ٔج ٍَ َٓاَ ِ ٧لَ ََٙ ٠حًی ُ َ
َ
ََک ُت َٗ ِو ََ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َتب ِ َ ٍ ِح ٓ ََِ ُٜ٤ث ُت ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَذِ َص َب ث ُ َّ ٥ذ َ ِ
 ١أَ َتانٔی َٓأ َ ِخب َ َ ٍنٔی
َػ ِو ّتا َخ ٔظ ُ
ََک ُت َٗ ِوَ ٟ
رع َق َ ٟ
ؤ ُ ٪
َک َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذَا َک ٔجبِ ٍٔی ُ
یت أَ ِ ٪یََ ُٜ
َک ث ُ َّ ٥ذ َ ِ
َس َٚ
ات ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ََل ي ِ ٔ
أَُ َّ ٧ط ََ ٣َ ٩ِ ٣
َس ََٗ ٚا ََ ٢وِ ٔ َِ ٪زنَی َوِ ٔ َِ َ ٪
ُرش ُک بٔاہللٔ َط ِیئّا َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َوِ ٔ َِ ٪زنَی َوِ ٔ َِ َ ٪

ُُِٗ ٠ت ٟٔزَیِ ٕس َِّٔ٧طُ بَ ََِ ٠ىٔی أَُ َّ ٧ط أَبُو َّ
ئ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َض ُس ََ ٟح َّسثَٔ٨یطٔ أَبُو ذ ٓ َٕر بٔاَّ ٟزبَ َذة ٔ َٗا َ ٢اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َو َح َّسثَىٔی أَبُو َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی
اٟس ِر َزا ٔ
َّ
اب ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع یَ ُِ ُٜ٤ث ً ٔ ِ٨سٔی ٓ َِو َ ٚثَ ََل ٕث
ئ ِ َ ٧ح َو ُظ َو َٗا َ ٢أَبُو ٔط َض ٕ
اٟس ِر َزا ٔ
رمع نب صفح ،صفح ،اشمع ،زدی نب فبہ ،اوبذر ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےک
اسھتاشعء ےکفتقاقمؾ جہ ےسسگرراہاھتامہرےاسےنم ادحیکاہپڑی ںیمآح وتآپ ےنرفامایہکاےوبذرریض اہللاعتٰیلہنع
ےھجم دنسپ ںیہن ہک ادح ےک ربارب ریمے اپس وسان وہ افر ھجم رپ اکی رات ای نیت راںیت سگر اجںیئ ،اس احؽ ںیم ہک ریمے اپس اس
ںیم ےس زجب رقض ےک اکی دانیر ےک یھب وہ رگم ہی ہک اس وک اہلل ہک دنبفں رپ اس رطح افر اسرطحرخچ رکفں ،افر ا ےندتس
شابرکےسااشرہایکرھپرفامایاےاوبذرںیمےنکیبلفدعسکیبلایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنآپےنرفامای(داینںیم)زایدہ
امؽفاےل(آرختںیم)دگنتتسوہںےگرگموجولگاسرطحافراسرطحرخچرکںیرھپھجمےسرفامایہکمتاسہگجرہھٹے
روہ اے اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع بج کت ںیم ہن آؤں مت ایس ہگج روہانچہچن آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاہن وہ ےئگ اہیں کت ہک
ریمیاگن ہےسافلھجوہےئگںیمےناکیآفازینسےھجموخػوہاہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوکح احدہث شیآایاسےئل
ںیمےنانلچاچاہرھپےھجمآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملساکوقؽایدآایہکںیہیرہھٹےروہانچہچنںیمرکایگبجآپآرضحنت
یلصاہللہیلعفآہل فملس ںیم ےناکیآفازینساسےئل ےھجموخػوہاہکںیہکآپ ریضاہللاعتٰیلہنعوکاحدہثوت شیںیہنآای(ںیم
ےنآاناچاہ)رھپےھجمآپاکمکحایدآایہکںیہیرہھٹےروہانچہچنںیمرہھٹاراہآپےنرفامایفہربجلیےھتوجریمےاپسآےئےھت
اںوہںےنربخدیہکریمیاتمںیمےسوجصخشاہللاکیسکوکرشکیہنانبےئافرفہرماجےئوتتنجںیمدالخوہاگںیمےنرعض
ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسارگہچفہزانافروچریرکے،آپےنرفامایارگہچفہزانافروچریرکے،رافیاکایبؿےہہک
ںیم ےن زدی ےس اہک ہک مج ولعمؾ وہا ہک فہ اوبادلرداء ےھت اںوہں ےن اہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک ھجم ےس اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےنرذبہںیمایبؿایکشمعےناہک،ھجمےساوباصحلےناںوہںےناوبادلرداءےساسےکلثملقنایکافراوباہشبےناشمعےس
بمکتدنعیوفؼالثثےکظفللقنےئک۔

رافی  :رمعنبصفح،صفح،اشمع،زدینبفبہ،اوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکح صخشیسکوکاسےکےنھٹیبیکہگجےسہنااھٹےئ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
وکح صخشیسکوکاسےکےنھٹیبیکہگجےسہنااھٹےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1200

اسٌ٤ی ١بً ٩بساہلل ٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٰ :

ک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ

 ١اَّ ٟز ُج َِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١حٔ ٔ ٠شطٔ ث ُ ََّ ٥ی ِحُ ٔ ٠ص ٓ ٔیطٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل يُ٘ٔی ُ ٥اَّ ٟز ُج ُ

اامسلیع نب دبعاہلل  ،امکل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ
ریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایوکح صخشیسکوکاسےکےنھٹیبےسہنااھٹےئ،اتہکآپاسہگجرپھٹیباجےئ۔
رافی  :الیعٰمسنبدبعاہلل،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجمتےساہکاجےئہکےنھٹیبےئلیکہگجدےدفوتمتہگجدےدفاہللاعتٰیلاہمترےؽ...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
بجمتےساہکاجےئہکےنھٹیبےئلیکہگجدےدفوتمتہگجدےدفاہللاعتٰیلاہمترےےئلاشکدیگرکےاگ۔افرنجاہکاجےئہکاھٹاجؤوتاھٹاجؤاخل۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1201

راوی  :خَلز ب ٩یحٌی  ،سٔیاً ،٪بیس اہلل ٧آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َخ ََّلزُ بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هی أَ ِ٪
٩ِ ٣ٔ ١
ُک ُظ أَ َِ ٪ي ُ٘ َو ٦اَّ ٟز ُج ُ
ُي َ٘ َا ٦اَّ ٟز ُج ُ
آِ َو َلَ ٩ِٔ ٜتٔ ََّش ُحوا َو َت َوسَّ ٌُوا َوک َ َ
ِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١حٔ ٔ ٠شطٔ َویَ ِحَ ٔ ٠ص ٓ ٔیطٔ َ ُ
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز یَ ِ َ

َِ ٣حٔ ٔ ٠شطٔ ث ُ ََّ ٥ی ِحَ ٔ ٠ص َ٣کَاُ َ ٧ط

الخد نب ییحی  ،ایفسؿ ،دیبع اہلل انعف ،انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ابت ےس عنم رفامای ہک یسک صخش وک اس یک ہگج ےس ااھٹ دای اجےئ اتہک اس ہگج رپ دفرسا آد ی ھٹیب اجےئ
شم
نکیلہگجدےدفافراشکدیگدیپارکدفانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعاسابتوکرکمفہ حی ےھتہکوکح صخشاینپےنھٹیبیکہگجےسااھٹای
اجےئ،رھپاسیکہگجرپآپھٹیباجےئ۔
رافی  :الخدنبییحی،ایفسؿ،دیبعاہللانعف،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجاینپسلجمےسایرھگےسا ےناسویھتںیکااجزتےکریغبڑھکاوہج...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجاینپسلجمےسایرھگےسا ےناسویھتںیکااجزتےکریغبڑھکاوہاجےئ،ایاسےیلڑھکاوہےناکادراہرکےہکولگیھبڑھکےوہاجںیئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1202

راوی  :حش ٩ب٤ً ٩زٌ٣ ،ت٤زٌ٣ ،ت٤ز ٛے واٟس ،ابو٣ح٠ز ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َک ًَ ِ ٩أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َتزَ َّو َد
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َی ِذ ُ ُ
وَٗ ٪آَ ٢أ َ َخ َذ َٛأَُ َّ ٧ط ی َتضیَّأ ُ
اض كٌَ ُٔ٤وا ث ُ ََّ ٥جَُ ٠شوا یَ َت َح َّسث ُ َ َ
َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت َج ِح ٕع َز ًَا اَ ٨َّ ٟ

ض َوبَق ٔ َی ثَ ََلثَ ْة َوِ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َ ٔ ٘٠ِ ٔ ٟیاَ ٥َِ ٠َٓ ٔ ٦ي ُ٘و ُ٣وا َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی ذََ ٔ ٟ
ک َٗ َا٤َّ ٠َ َٓ ٦ا َٗ َاَ َٗ ٦اَ َٗ ٩ِ ٣َ ٦اُ ٌَ ٣َ ٦ط ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
وض ث ُ َُّ َّ ٧ِٔ ٥ض َِٗ ٥ا ُ٣وا َٓاَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا َٗا ََٓ ٢حٔئ ُِت َٓأ َ ِخب َ ِ ٍ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ض ِ٥
َو َس ََّ ٥َ ٠جا َئ َ ٔ ٟی ِس ُخ ََٓ ١إٔذَا ا ِِ َ٘ ٟو ُُ ٦جْ ُ٠
َٗ ِس اَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا َٓحا َئ َحًَّی َز َخ َََ ٓ ١ذ َصب ُت أَ ِز ُخ ُ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا َلَ
اب بَ ِیىٔی َوبَ ِي َ٨طُ َوأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی یَا أَ ُّی َضا ا َّٔ ٟذ َ
َ
ِ
َٓ ١أ ِرخَی ا ِٔ ٟح َح َ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س اہللٔ ًَو ّٔامی
َت ِس ُخُ٠وا ب ُ ُی َ
وت أ ٨َّ ٟي ِّی ِ ٔ ََّل أَ ِ ٪یُ ِؤذ َََ ٪لِ ٥ِ ُٜلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ ِ ٔ ََّ ٪ذلٔ ٥ِ ُٜک َ َ

م
نسح نب رمع  ،رمتع  ،رمتع ےک فادل ،اوب جلٹرز ،اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع شجح ےس اکنح ایک افر ولوگں یک دوعت یک وت فہ ولگ اھک رک ھٹیب ابںیت رکےت رےہ ،رافی اک
ایبؿےہہکآپریضاہللاعتٰیلہنعےنہیاظرہایکہکوگایڑھکاوہاناچےتہںیہ۔نکیلولگڑھکےںیہنوہےئبجآپےکاسھت
وجولگ ےھت ،فہ یھبڑھکے وہےئگافرےلچ ےئگافر نیتآد یرہےئگ،یبن یلصاہللہیلعفآہلفملسآےئوتداھکی ہکولگےھٹیب وہےئ
ںیہرھپفہولگیھباھٹرکےلچےئگ،اسنریضاہللاعتٰیلہنعاکایبؿےہہکںیمےنآرکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿایکہکفہ
ولگ ےلچ ےئگ ںیہ (ہی نس رک) آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ اہیں کت ہک رھگ ںیم دالخ وہےئ ،ںیم یھب دالخ وہےن اگل ،وت آپ
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہی آتی ہک اے اامیؿ فاول! یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگ ںیم دالخ ہن وہ رگم ہی ہک ںیہمت ااجزت دی
لَُک
َ
لُک ِ
آما َل َ ْي ُ ُ
ي َُ
اجےئ۔﴿َ َن َأ ُّ َا َّ ِ
﵀َّعَؼ ِتمًا﴾کتانزؽرفامح ۔
عا ِ
تالنّ ِتٹ ِ ّی ِإ َّل َأ ْؿ ُ ْت َذ َؿ ْما ی ِإ َّؿ َذ ْم َک َؿ ِ ْ َ
ُا ُ ٹ ُپ َ
ال َ
م
رافی  :نسحنبرمع ،رمتع ،رمتعےکفادل،اوب جلٹرز،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہھتےساابتحءاکایبؿافراسوکرقاصفءیھبےتہکںیہ...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
اہھتےساابتحءاکایبؿافراسوکرقاصفءیھبےتہکںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1203

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی ُاٟب ،ابزاہی ٥ب٨٣ ٩ذر ،حزامی٣ ،ح٤س ب٠ٓ ٩یح٠ٓ ،یح٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی َُأٟبٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ا ِٔ ٟحزَام ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٠َ ُٓ ٩ی ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
ئ ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة ُِ ٣حتَب ٔ ّیا ب ٔ َی ٔسظ ٔ َص ََ ٜذا
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٔٔ َ٨ا ٔ
فلت فلت
دمحمنبایباغ بل،اربامیہنب ذنمر،زحا ی ،دمحمنب ، ،انعف،انبرمعریضاہللہنع ےسرفاتیرکےتںیہ ںیمےنروسؽاہللوک
داھکیہکنحصہبعکںیماسرطحا ےناہھتےساابتحء(ینعدفونںونٹھگںوکڑھکارکےکرسنیےکلبانھٹیب)رکےکےھٹیبوہےئےھت۔
فلت فلت
رافی  :دمحمنبایباغ بل،اربامیہنبذنمر،زحا ی،دمحمنب ، ،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ےناسویھتںےکاسےنمہیکتاگلرکےھٹیباکایبؿ۔ن ببریضاہللاعتٰیلہنعاکیب...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
ا ےناسویھتںےکاسےنمہیکتاگلرکےھٹیباکایبؿ۔ن ببریضاہللاعتٰیلہنع اکایبؿےہہکںیمیبنیلصاہللہیلعفملسےکاپسآای،آپریضاہللاعتٰیلہنعاچدراکہیکتانبےئ
وہےئےھت،ںیمےنرعضایک،ایکآپاہللےسداعںیہنرفامںیئےگ؟(ہینسرک)آپھٹیبےئگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1204

راوی ً :لی بً ٩بساہلل برش بٔ٣ ٩ـ ،١جزیزیً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی بُکہ ابی بُکہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
ُک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
َ
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ ٔ٩
َا ُک بٔاہللٔ َو ًُ ُ٘ ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََل أ ُ ِخبٔ ٍُ ُ ٥ِ ٛبٔأ ِٛبَ ٍ ٔا ِل ََ ٜبائ ٔز ٔ َٗا ُٟوا بَل َی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َِ ٢اْل ٔ ِ َ
یلعنبدبعاہللرشبنبلضفم،رجریی،دبعارلنمحنبایبرکبہایبرکبہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایک
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک ںیم مت وک بس ےس ڑبے انگہ ہن ؤالت دفں ،ولوگں ےن رعض ایک ،ویکں ںیہن ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس،آپریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامای،اہللاکرشکیرہھٹاانافرفادلنییکانرفامینرکان۔
رافی  :یلعنبدبعاہللرشبنبلضفم،رجریی،دبعارلنمحنبایبرکبہایبرکبہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
ا ےناسویھتںےک اسےنمہیکتاگلرکےھٹیباکایبؿ۔ن ببریضاہللاعتٰیلہنعاکایبؿےہہکںیمیبنیلصاہللہیلعفملسےکاپسآای،آپریضاہللاعتٰیلہنعاچدراکہیکتانبےئ
وہےئےھت،ںیمےنرعضایک،ایکآپاہللےسداعںیہنرفامںیئےگ؟(ہینسرک)آپھٹیبےئگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1205

راوی ٣ :شسز

ُک ُرصَا َحًَّی ُٗ ِ٨َ ٠ا َِ ٟي َت ُط َس ََ ٜت
اَّ ٣ُ ٪ت ٜٔئّا َٓ َحََ ٠ص َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََل َو َٗ ِو ُ ٢اٟزُّورٔ ٓ ََ٤ا َزا َ ٢یُ َ ِّ
رش ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا بٔ ِ ْ
دسمد ےن وباہطس رشب اس رطح دحثی ایبؿ یک ،ہک آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہیکت اگلےئ وہےئ ےھت ،رھپ ھٹیب ےئگ افر رفامای ہک نس ول
وھجنےسوچبافراسوکابرابررفامےترےہاہیںکتہکمہےناہکاکشآپریضاہللاعتٰیلہنعاخومشوہاجےت۔
رافی  :دسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکرضفرتیکفہجےسایدصقاًزیتےنلچاکایبؿ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
یسکرضفرتیکفہجےسایدصقاًزیتےنلچاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1206

راوی  :ابو ًاػ٤ً ،٥ز ب ٩سٌیس ،اب ٩ابی ٠٣یٜہً٘ ،بہ ب ٩حارث رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ َٕ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٥ز بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة أَ ََّ ِ٘ ًُ ٪ب َة بِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ ُط َٗا ََ ٢ػلَّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ

وس َّ ٥٠ا َِ ٌٟ
َس ََ ث ُ ََّ ٥ز َخ َ ١ا ِٟب َ ِی َت
ْص َٓأ ِ َ
َ َ َ ََِ
اوباعمص،رمعنبدیعس،انبایبملنکہ،ہبقعنباحرثریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکآرضحنتیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرصعیکامنزڑپیھ،وتدلجییکرھپا ےنرھگںیمدالخوہےئ۔
رافی  :اوباعمص،رمعنبدیعس،انبایبجملنکہ،ہبقعنباحرثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تختاکایبؿ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
تختاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1207

ابواٟـهیَّ٣ ،سو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا
راوی ٗ :تيبہ ،جزیز ،اً٤ع،
ٰ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َو ِس َم َّ ٔ
َک ُظ أَ ِ ٪أَٗ َُوَٓ ٦أ َ ِس َت ِ٘ب ٔ َ٠طُ
اَّٟسیز ٔ َوأََ٧ا ُِ ٣ـ َلح ٔ ٌَ ْة بَ ِي َُ ٨ط َوبَي ِ َن ا ِِ ٔ ٟ٘ب َ٠ةٔ َتُٜو ُ ٪لٔی ا َِ ٟحا َج ُة َٓأ ِ َ
َٓأ َ ِن َش ُّ ١ا ِن ٔش ََل َّل
ہبیتق ،رجری ،اشمع ،اوباٰیحضل ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تخت ےک  چی ںیم ڑھکے وہ رک امنز ڑپےتھ افر ںیم آپ ےک افر ہلبق ےکدرایمؿ ںیم یٹیل وہح  وہح  ارگ ےھجم
وکح رضفرتوہیتوتںیماندنسپرکیتہکاوھٹں،انچہچنآپیکرطػرخرکےکآہتسہےس(ےٹیلےٹیل)رسکاجیتیھت۔
رافی  :ہبیتق،رجری،اشمع،اوباٰیحضل،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع

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

یسکوکہیکتدےیئاجےناکایبؿ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
یسکوکہیکتدےیئاجےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1208

راوی  :اسح ،ٙخاٟسً ،بساہلل ب٣ ٩ح٤س٤ً ،ز ب ،٩خاٟس ،ابوَٗلبہ ،ابوا ٠٤ٟیح

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
اَ ٚح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة
َّ
َّ
َک
َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت َ ٍَ ٣أَب ٔ َ
یک َزیِ ٕس ًَل َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٓ َح َّسثَ َ٨ا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ذُ ٔ َ

َ
ق َو َػ َار ِت ا ِٟو ٔ َسا َزةُ بَ ِیىٔی َوبَ ِي َُ ٨ط
یٕ َٓ َحََ ٠ص ًَل َی اَلِ َ ِر ٔ
َُ ٟط َػ ِومٔی ٓ ََس َخ ًََ ١ل َ َّی َٓأ ِِ َ٘ ٟی ُت َُ ٟط و ٔ َسا َز ّة ٔ ٩ِ ٣أَ َزَ ٕ ٦ح ِظ ُو َصا ْ ٔ ٟ
ٔیک ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١ط ِضز ٕثَ ََلثَ ُة أَیَّاُِ ٠ُٗ ٕ ٦ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢خ ِّ ٤شا ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢س ِب ٌّا ُُِٗ ٠ت یَا
َٓ َ٘ا َ ٢لٔی أَ َ٣ا یََ ِٜٔ
ِط
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢تٔ ِش ٌّا ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َِ ٔ ِ ٢ح َسی ًَ ِ َ
رش َة ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َََ ٢ل َػ ِو َِ َٓ ٦و ََ ٚػ ِوَ ٔ ٦زا ُو َز َط ِ َ
َّ
ار یَ ِوٕ ٦
اٟسصِز ٔ ٔػ َی ُا ٦یَ ِوَ ٕ ٦ؤِٓ َِل ُ
ااحسؼ،اخدل ،دبعاہللنبدمحم،رمعنب،اخدل،اوبالقہب،اوبا

لملت

ےسرفاترکےتںیہہکںیمریتےفادلزدیےکاسھتدبعاہللنبرمع

ےک اپس ایگ وت اںوہں ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریمے رفزے ےک قلعتم اہک ایگ ،وت آپ ریمے اپس
رشتفی الےئ ںیم ےن آپ ےک اسےنم اکی ہیکت ڈاؽ دای ،سج ںیم وجھکر یک اھچؽ رھبی وہح  یھت آپ زنیم رپ ھٹیب ےئگ افر ہیکت
ریمےافرآپےکدرایمؿاھترھپآپےنھجمےسرفامایہکایکھجتوکہنیہمںیمنیترفزےاکیفںیہنںیہ۔ںیمےناہکایروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (ےھجم اس ےس زایدہ یک اطتق ےہ) آپ ےن رفامای وت اپچن ،ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس(ےھجماسےسزایدہیکاطتقےہ)آپےنرفامایوتونںیمےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس(ےھجماسےسزایدہاطتق
ےہ)آپےنرفامایایگرہ ،ںیمےناہک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس (ےھجماس ےس زایدہ یکاطتقےہ) آپےن رفامایہکداؤد

ہیلعامالسؾےکرفزفںےسزایدہوکح رفزہںیہناس رررپہکاکیدؿرفزہرےھک،افراکیدؿاراطررکے۔
رافی  :اقحس،اخدل،دبعاہللنبدمحم،رمعنب،اخدل،اوبالقہب،اوبا

لملت

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

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
یسکوکہیکتدےیئاجےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1209

راوی  :یحٌی ب ٩جٌَف ،یزیس ،طٌبہِ٣ ،ي ٍ ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِِٔ٣ُ ٩ي َ ٍ َة ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٤َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة أَُ َّ ٧ط َٗس ََّٔ ٦
اٟظأ ِ َ ٦ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َ
َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِٔ٣ُ ٩ي َ ٍ َة ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ذ َص َب ًَ ُِ ٤َ٘ ٠ة ِلٔ َی َّ
اٟظأَِٓ ٔ ٦أتََی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َِّ ٥ارزُ ِٗىٔی
َ
یشا َٓ َ٘ ٌَ َس ِلٔ َی أَبٔی َّ
اََ ٪ل
ئ َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٢أََ ِ ٧ت َٗا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا ِلُٜو َٓةٔ َٗا َ ٢أََِ ٟی َص ٓ ٔیَ ٥ِ ُٜػاح ُٔب ِّ ِّ
اٟس ِر َزا ٔ
اَّٟس َّأ ٟذی ک َ َ
َجّ ٔ ٠
أ ٓ ٪یَّ ٥ِ ُٜأ ٟذی أَ َج َار ُظ اہللُ ًَل َی َ ٔ ٟشا َٔ ٪ر ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
َي ٌُِ ٤َُ ٠ط َُيِ ٍُ ُظ َي ٌِىٔی ُح َذ ِي َٔ َة أََِ ٟی َص ٓ ٔی ٥ِ ُٜأَ ِو ک َ َ
َّ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ َي ُِقأ ُ َو َّ
اٟظ ِی َلا َٔ ٪ي ٌِىٔی ًَ َّّ ٤ارا أَ َوَِ ٟی َص ٓ ٔیَ ٥ِ ُٜػاح ُٔب ِّ
اِ ٠ٟی ِٔٔ ١ذَا
ٕکَ َ
اٟش َوا ٔک َوا ِٟو ٔ َساز ٔ َي ٌِىٔی ابِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َِ ٛی َ
َ

َي ِِ َشی َٗا ََ ٢و َّ
ئ َحًَّی کَازُوا يُظَ ُِّٜٜونٔی َو َٗ ِس َسٌِ ٔ٤ت َُضا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َک َواَلِ ُِ٧ثَی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َزا ََ ٢ص ُؤ ََل ٔ
اٟذ َ ٔ

َو َس َّ٥َ ٠

ییحی نب رفعج ،سیدی ،ہبعش ،ریغم ،اربامیہ ،ہمقلع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ اشؾ ےچنہپ (دفرسی دنس) اوباولدیل ،ہبعش ،ریغمہ ،اربامیہ
ےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکہمقلعاشؾےچنہپوتاکیدجسمںیمآےئافردف رتعکامنزڑپیھافرداعیک ہکایاہللںیمہ
وکح  نیشنمہ اطع رک ،رھپ اوبادلرداء ےک اپس ھٹیب ےئگ افر وپاھچ ہک مت اہکں ےک رےنہ فاےل وہ؟ اںوہں ےن اہک ہک وکہف اک رےنہ فاال
وہں،ہمقلعےناہک،ایکمتںیمفہصخشںیہنےہوجاسرازاکاجےننفاالےہہکاسےکوساوکح ںیہناجاتن؟ینعیذ ہفریضاہللاعتٰیل
ہنع! ایک مت ںیم فہ صخش ںیہن ےہ ،ای ہی اہکہک ایک مت ںیم فہ صخش ںیہن اھت ،سج وک اہلل اعتٰیل ےن ا ےن روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک

زابؿرپاطیشؿےسانپہددییےہینعامعرریضاہللاعتٰیلہنعافرایکمتںیمہیکتافروسماکفاےلینعانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
َ
ت
َرِ َف ُْٔال ْ َ
ث ڑپےتھ ےھت اوبادلرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک
﵀َّ َفالل ّن ِْل ِإ َذا َغ ْ َسی سک رطح ڑپےتھ ےھت؟ ایک َفاَّ َ ز
عا ِ
ںیہن ںیہ؟ َ ْ ٹ ُ
ولگےھجمکشںیمڈاےتلےھتاحالہکنںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحانسےہ۔
رافی  :ییحینبرفعج،سیدی،ہبعش،ریغم،اربامیہ،ہمقلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدعبولیقہلرکےناکایبؿ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
ہعمجےکدعبولیقہلرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1210

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیا ،٪ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ ١وَ َ ٧ت َِ َّسی َب ٌِ َس ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َن٘ٔی ُ
دمحمنبریثک،ایفسؿ،اوباحزؾ،لہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکمہہعمجیکامنزےکدعب
اھکاناھکےتافرولیقہلرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اوباحزؾ،لہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیمولیقہلرکےناکایبؿ...

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
دجسمںیمولیقہلرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1211

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسً ،بساٌٟزیز ب ٩ابی حاز ،٦ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اس ْ ٥أَ َح َّب
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ٣َ ٢ا ک َ َ
اٌَ ٔ ٟ ٪ل ٔ ٕٓی ِ

َف ُح بٔطٔ ِٔذَا ُزعٔ َی ب ٔ َضا َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َت َٓاك ََٔ ٤ة ًََِ ٠ی َضا َّ
اٟش ََل٥َِ ٠َٓ ٦
َِِٔ ٟیطٔ ٔ ٩ِ ٣أَبٔی تُ َز ٕ
اب َوِ ٔ ِ ٪ک َ َ
اََ ٟ ٪ی ِ َ
َْخ َد ََٓ ٥َِ ٠ي٘ ٔ ِ٨ِ ٔ ً ١سٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ا ٪بَ ِیىٔی َوبَ ِي َُ ٨ط َط ِی ْئ َٓ َِ َ
یَحٔ ِس ًًَّ ٔ ٠یا فٔی ا ِٟب َ ِیتٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ َ ٩ابِ ُٔ ٤ِّ ًَ ٩ک َٓ َ٘اَِ ٟت ک َ َ
اؿ َبىٔی ٓ َ َ

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠ل ٔ ِن َشا ٕ ٪اُ ِ ٧و ِز أَیِ َ ٩ص َُو َٓ َحا َئ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ص َُو فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َراٗ ٔ ْس َٓ َحا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی
َ
اب َٓ َح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٤ش ُحطُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ُِ ٣ـ َلح ٔ ٍْ َٗ ِس َس َ٘ َم رٔ َزا ُُ ُظ ًَ ِٔ ٩ط ِّ٘طٔ َٓأ َػابَ ُط تُ َز ْ
اب ٣زتين
اب ٗ ُِ ٥أَبَا تُ َز ٕ
ًَ ُِ ٨ط َوص َُو َي ُ٘و ُ ٥ُِ ٗ ٢أَبَا تُ َز ٕ
ہبیتق نب دیعس ،دبعازعلسی نب ایب احزؾ ،اوباحزؾ ،لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع وکاوبرتابےسزایدہوکح انؾوبحمبہناھت،افربجاسانؾےسفہاکپرےاجےتوتتہبوخشوہےت،
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ ںیم رشتفی الےئ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رھگ ںیم ہن اپای وت
وپاھچہکاہمترااچچزاداھبح اہکںےہ؟رضحتافہمطریضاہللاعتٰیلاہنعےناہکہکریمےافراؿےکدرایمؿھچکوہیئگےہ،اسےئل
فہ انراض وہ رک ابرہ ےلچ ےئگ افر امہرے اپس ںیہن ےٹیل ،یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یسک آد ی ےس رفامای ہک دوھکی فہ اہکں ےہ؟ اس
صخشےنفا سآرکاہکایروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسفہدجسمںیمےٹیلںیہ،روسؽاہللیلصاہللےنیسکآد یےسرفامایہکدوھکی
فہ اہکں ےہ؟ اس صخش ےن فا س آرک اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ دجسم ںیم ےٹیل ںیہ ،اس صخش ےن فا س آرک اہک ای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ دجسم ںیم ےٹیل ںیہ ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک اپس رشتفی الےئ اس فتق فہ ےٹیل
وہےئ ےھت ،افر اچدر اؿ ےک کولہ ےس رسک یئگ یھت اس ےئلیٹم اؿ ےک مسج ےس گل یئگ یھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس یٹم اؿ
ےکمسجےسوپےنھجناجےتافررفامےتہکاھٹاےاوبرتاب!اھٹاےاوبرتاب۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعازعلسینبایباحزؾ،اوباحزؾ،لہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکامجتعےکاپسالماقتوکاجےنافرفاہںولیقہلرکےناکایبؿ...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
یسکامجتعےکاپسالماقتوکاجےنافرفاہںولیقہلرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1212

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل انؼاریً ،بساہلل انؼاری  ،ث٤ا٣ہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩ث ُ َ٤ا ََ ٣ة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أُُ َّ٦سَِ ٠ی ٕ ٥کَاِ َ ٧ت
ک اَ ٨ِّ ٟل ٍٔ َٗا ََٓ ٢إٔذَا َ َ ٧ا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ ٨ِ ٔ ً ١س َصا ًَل َی ذََ ٔ ٟ
َت ِب ُش ُم ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٧ ٥َ ٠ل ٌّا ٓ ََی٘ٔی ُ
َ
رض أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک ا َِ ٟوَٓاةُ أَ ِو َصی ِلٔ َ َّی أَ ِ٪
رعٗٔطٔ َو َط ٌَزٔظ ٔ َٓ َح َِ ٌَ ٤ت ُط فٔی َٗ ُ
ورة ٕ ث ُ ََّ ٥ج َِ ٌَ ٤ت ُط فٔی ُس ٕ ٓ
ار َ
ک َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َح َ َ
أ َخ َذ ِت َٔ َ ٩ِ ٣
اٟش ِّک َٗا َُ َٓ ٢ح ٌٔ َ ١فٔی َحُ٨وكٔطٔ
یُ ِح ٌَ َ ١فٔی َحُ٨وكٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک ُّ

ہبیتق نب دیعس  ،دمحم نب دبعاہلل ااصنری ،دبعاہلل ااصنری  ،امثہم رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؾ میلس
ریضاہللاعتٰیلاہنعیبنےکےئلڑمچےاکرفشاھچبایرکیتںیھت،آپاؿےکاپساسرفشرپولیقہلرفامےتبجآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوساجےتوتںیمآپاکہنیسپافرابؽےلرکاکییشیشںیمعمجرکاتیلرھپںیماسوکوخوبشںیمعمجرکات،رافیاکایبؿےہ
ہک بج رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فافت اک رقبی آای وت فتیص یک ہک اس وخوبش ںیم ےس ریمے ونحط ںیم الم
دانیانچہچناؿےکونحطںیمفہالمح یئگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبدبعاہللااصنری،دبعاہللااصنری،امثہمرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکامجتعےکاپسالماقتوکاجےنافرفاہںولیقہلرکےناکایبؿ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
یسکامجتعےکاپسالماقتوکاجےنافرفاہںولیقہلرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1213

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

آَ ٪ت ُِلٌ ُٔ٤طُ َوکَاِ َ ٧ت
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا َذ َص َب ِلٔ َی ٗ َُبا ٕ
ئ َی ِس ُخ ُ
ُحإ ٦ب ٔ ِ٨تٔ َٔ ٠ِ ٣ح َ
َسُ ٌَ ٔ٤ط َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
ًَ ١ل َی أ ُ َِّ َ ٦
َ
ک َٗاَِ ٟت
است َِی َ٘ َى َي ِـ َح ُ
َت ِح َت ًُ َبا َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ٓ ََس َخ َ ١یَ ِو ّ٣ا َٓأك ِ ٌَ َِ ٤تطُ َٓ ََ ٨اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َِّ ٥

َح ُُ٠٣وکّا
و ٪ث َ َبخَ َص َذا ا َِ ٟب ِ ٔ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا ي ُِـحَٔ ُٜ
اض ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ُ ٔ
رع ُؿوا ًَل َ َّی ُُزَا ّة فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َی ِز َٛبُ َ
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َْ َ ٧ ٢
َسة ٔ َط َّ
ک ِ ٔ ِس َح ُ
اُِ ٠ُٗ ٚت ا ِز َُ اہللَ أَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ٠ىٔی ُٔ ٨ِ ٣ض ََِ ٓ ٥س ًَا ث ُ ََّ ٥و َؿ ٍَ َرأِ َس ُط َٓ ََ ٨ا٦
َسة ٔأَ ِو َٗا َِ ٣ٔ ٢ث َ ١ا ُِ٠٤ُ ٟو ٔک ًَل َی اَلِ َ ٔ َّ
ًَل َی اَلِ َ ٔ َّ
و ٪ث َ َبخَ
است َِی َ٘ َى َي ِـ َح ُ
ک َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا ي ُِـ ٔحَ ُٜ
اض ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ُ ٔ
رع ُؿوا ًَل َ َّی ُُزَا ّة فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ یَ ِز َٛبُ َ
ث ُ َِّ ٥
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َْ َ ٧ ٢

َسة ٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت ا ِز َُ اہللَ أَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ٠ىٔی ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا َ ٢أَِ٧تٔ ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ َّؤٟي َن
َسة ٔ أَ ِو ِٔ ٣ث َ ١ا ُِ٠٤ُ ٟو ٔک ًَل َی اَلِ َ ٔ َّ
َح ُُ٠٣وکّا ًَل َی اَلِ َ ٔ َّ
َص َذا ا َِ ٟب ِ ٔ
َح ٓ ََض َِ َٜ ٠ت
ِ َج ِت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ِ ٔ
اٌَ ٣ُ ٪اؤیَ َة ٓ ُ ٔ
َح َز ََ ٣
َفَ ٔ ٛب ِت ا َِ ٟب ِ َ
َْص ًَ ِت ًَ َِ ٩زابَّت َٔضا ح ٔي َن َ َ
ََ
اامسلیع ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم اؿ وک ایبؿ
رکےتوہےئانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجابقءیکرطػرشتفیےلاجےت،وتاؾ جاؾریضاہللاعتٰیلاہنعتنباحلمؿ
ےکرھگاجےت ،فہآپوکاھکانالھکںیت،اؾ جاؾابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنعیکویبیںیھت،اکیدؿآپرشتفیالےئوتاؾ
 جاؾ ےن آپ وک اھکان الھکای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فںیہ وس رےہ رھپ ےتسنہ وہےئ دیبار وہےئ ،اؾ  جاؾ ےن وپاھچ ،ای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ وک سک زیچ ےن اسنہای ،آپ ےن رفامای ہک ریمی اتم ںیم ےس ھچک ولگ اہلل یک راہ ںیم اہجد
رکےنفاےلوخابںیم شی ےئکےئگہکاسدرای ےکفطس ںیمابداشہیکرطحا ےنتخت رپوسارںیہ(رافیوککشےہ ہکولماک یلع

االرسۃلثماولملکیلعاالرسۃرفامای)ںیمےن رعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساہللےسداعےئجیکہکھجموکیھباؿےس
انبدےآپےنداعرفامدیرھپآپرسرھکوکوسےئگافر ےسنوہےئاےھٹںیمرعضایکہکآپویکںسنہرےہںیہ،آپےنرفامای
ریمیاتمےکاغزیریمےاسےنم شیےئکےئگوجاسدرایےک  چیںیموسارںیہابداشوہںیکرطحتخترپںیہںیمےنرعضایک
داع ےئجیکہکںیم اؿ ںیمےس وہں،آپ ےنرفامایوتکولہں ںیمےسےہ۔انچہچناؾ  جاؾ اریماعمفہی ےکزامےن ںیمدرای ںیموسار وہ
رکںیلکنوتاینپوساریےسرگڑپںیافرفافتاپںیئگ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجرطحآاسینوہےنھٹیباکایبؿ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
سجرطحآاسینوہےنھٹیباکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1214

راوی ً :لی بً ٩بساہلل سٔیا ،٪زہزیً ،لاء ب ٩یزیس ٟیثی ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس اِ ٠َّ ٟیثٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ
ئ فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َِ ٟی َص ًَل َی
ئ َو ٔاَل ِحت َٔبا ٔ
َٗا ََ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٔ ٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ب َش َتي ِ ٔن َو ًَ ِ ٩بَ ِی ٌَ َتي ِ ٔن ا ِطت َٔ٤ا ٔ ٢اٟؼَّ َّ٤ا ٔ
َ َِف ٔد ِاْل ٔ ِن َشا ُٔ ٨ِ ٣ٔ ٪ط َط ِی ْئ َوا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣شةٔ َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذة ٔ َتا َب ٌَ ُط َْ ٤َ ٌِ ٣ز َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی َحٔ َِؼ َة َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َسیِ ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی
یلع نب دبعاہلل ایفسؿ ،زرہی ،اطعء نب سیدی یثیل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ
ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف مسق ےک ابلس افر دف مسق یک عیب ےس عنم رفامای ےہ (ینع) اامتشؽ امصء افر اکی یہ
ڑپکےںیہاسرطحوگن امررکےنھٹیبےس،ہکاسیکرشاگمہرپھچکیھبہنوہ،افرالمہسمافرانمذبہےسعنمرفامایرمعمافردمحمنبایب

ہصفحافردبعاہللنبدبلیےنوباہطسزرہیاسیکاتمتعبںیمدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہللایفسؿ،زرہی،اطعءنبسیدییثیل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿاکایبؿوجولوگںےکاسےنمرسوگیشرکےافراساکایبؿوجا ےناسیھتاکرازیسک...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
اؿاکایبؿوجولوگںےکاسےنمرسوگیشرکےافراساکایبؿوجا ےناسیھتاکرازیسکوکہناتبےئ،بجرماجےئوتولوگںوکاتبےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1215

٣وسی ،ابوًوا٧ہَ ،فاضً ،ا٣زَّ٣ ،سو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا
راوی :
ٰ

َ
َ
َّسو َٕ ٚح َّسثَ ِتىٔی ًَائٔظَ ُة أ ُ ُّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ ٨٣ي ٔ َن َٗاَِ ٟت ِ َّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا أَ ِز َو َاد
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َف ْاض ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
وسی ًَ ِ ٩أبٔی ًَ َواَ َ ٧ة َح َّسث َ٨ا ٔ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س ُظ َجٔ٤ی ٌّا ُ ٥َِ ٟت َِا َز ِر ٔ٨َّ ٣ا َواح َٔس ْة َٓأَٗ َِبَِ ٠ت َٓاك َُٔ ٤ة ًََِ ٠ی َضا َّ
اٟش ََلَ ٦ت ِ٤شٔی َلَ َواہللٔ َ٣ا َت ِدفَی

ِٔ ٣ظ َيت َُضا ِٔ ٣ٔ ٩ِ ٣ظ َی ٔة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َرآ َصا َر َّح َب َٗا َ٣َ ٢زِ َح ّبا بٔابِ ًَٔ٨ی ث ُ َّ ٥أَ ِجََ ٠ش َضا ًَ َِ ٩یٔ٤ئ٨طٔ أَ ِو
ٔیسا َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی ُحزَِ َ ٧ضا َس َّار َصا َّ
ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟطٔ ث ُ ََّ ٥س َّار َصا ٓ ََب َِ ٜت بُک َ ّ
ک َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟضا أََ٧ا ٔ ٩ِ ٣بَي ِ ٔن
ائ َطس ّ
اٟثاَ ٔ ٧ی َة َٓإٔذَا ه ٔ َی َت ِـ َح ُ

اَّٟس ٔ ٩ِ ٣بَ ِي٨َ ٔ ٨ا ث ُ َّ ٥أَِ٧تٔ َت ِبٜٔي َن َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ن َٔشائٔطٔ َخؼَّ ٔک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ِّ ِّ
َس ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا تُ ُوف ِّ َی ُُِٗ ٠ت ََ ٟضا ًَزَ ُِ ٣ت
َو َس ََّ ٥َ ٠سأ َ ِٟت َُضا ًَ َّ٤ا َس َّار ٔک َٗاَِ ٟت َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت َٔل ُ ِٓش َٔی ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٔ ٥َ ٠
ًََِ ٠ی ٔک ب ٔ َ٤ا لٔی ًََِ ٠ی ٔک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ِّ٤َّ َٟ ٙا أَ ِخب َ ِ ٍتٔىٔی َٗاَِ ٟت أَ َّ٣ا ِاْل ََٓ ٥ِ ٌَ ٨َ َٓ ٪أ َ ِخب َ َ ٍ ِتىٔی َٗاَِ ٟت أَ َّ٣ا ح ٔي َن َس َّارنٔی فٔی اَلِ َ ِ٣ز ٔاَلِ َ َّو َٔٓ ٢إُٔ َّ ٧ط

ُقآ ٔ ٪ک ُ ََّ ١س َٕ ٨ة ََّ ٣ز ّة َؤُِ َّ ٧ط َٗ ِس ًَ َار َؿىٔی بٔطٔ ا َِ ٌَ ٟاَّ ٣َ ٦ز َتي ِ ٔن َو ََل أَ َری اَلِ َ َج َََّ ٔ ِ ١ل َٗ ِس ا ِٗت َ َ ٍ َب
أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَ َّٔ ٪جبِ ٍٔی َ ١ک َ َ
ا ٪ي ٌَُار ُٔؿ ُط بٔا ِِ ُ ٟ
َٕ أََ٧ا َٔ ٟک َٗاَِ ٟت َٓب َِ ٜی ُت بُکَأِی َّأ ٟذی َرأَیِتٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی َجزَعٔی َس َّارنٔی َّ
ٓ ََّاتقٔی اہللَ َو ِاػبٔ ٍ ٔی َٓإٔنِّی ن ٌِٔ ََّ ٥
اٟثاَ ٔ ٧ی َة َٗا ََ ٢یا
اٟشُ ٠
َ
ئ َص ٔذظ ٔاَلِ ُ َّ٣ةٔ
ئ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أَ ِو َسی َِّس َة ن َٔشا ٔ
َٓاك َُٔ ٤ة أََلَ َت ِز َؿي ِ َن أَ َِ ٪تُٜونٔی َسی َِّس َة ن َٔشا ٔ

ومیس  ،اوبوعاہن ،رفاس ،اعرم ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ بس
آرضحنت یلص اہللہیلعفآہل فملسیک ویبایںآپ ےک اپس عمج ںیھت مہ ںیم وکح  یھب اغبئ ہن یھت رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع
یتلچوہح آںیئ افراؿیکاچؽ روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاچؽےستہبزایدہ اشمہبیھتبجآپےناؿوک داھکیوتوخش
آوددیاہکافررفامایہکوخبآںیئرھپا ےنداںیئایابںیئاؿوکالھٹبای،رھپاؿےسےکپچےسابتیکفہزفرےسرفےنںیگل،بجاؿوک
لگ
نیگمغ وہےت وہےئ داھکی وت دفابرہ ےکپچ ےس ابت یک ،وت فہ ےنسنہ ننن ،ںیم ےن یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس یک ویبویں ےک درایمؿ ےس
اہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامہرےدرایمؿ متےساخصرازیکابت رفامح ،رھپیھب مترفیتوہبجروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ےل ےئگ وت ںیم اؿ ےس وپاھچ ،ایک ابت یہک؟ افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکرازوکاظرہںیہنرکیتبجآپیکفافتوہیئگوتںیمےناؿےساہکہکںیمںیہمتمسقدیتیوہںہکاسقحےک
وعضوجریمامترپےہمتےھجمفہابتاتبدف،افہمطریضاہللاعتٰیلاہنعےناہکاہںاباتبدفںیگ،انچہچناںوہںےنؤالتےتوہےئاہکہک
یلہپ دہعف ےکپچ ےس وج ابت آپ ےن رفامح  (فہ ہی یھت) ہک آپ ےن مج ےس ایبؿ ایک ہک ربجلی رہ اسؽ ںیم اکی دہعف دفرہ رکےت
ےھت،اساسؽدفابرہدفرہےکےئلآےئ،ابومتےھجمرقبیرظنآریہےہ،اسےئلاہللڈرفافرربصرکفںیماہمترےےئلااھچ
آےگاجےنفاالوہں،انچہچنںیمرفےنیگلاسیجہکمتےنداھکیبجآپےنریمیربھگاٹہدیھکیوتدفرسیابرآپےنےکپچےس
رفامای ہک اے افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایک وت ہی دنسپ ںیہن رکیت ہک ومنینم یک وعروتں یک رسدار وہاجےئ ای ہی رفامای ہک اس اتم یک
وعروتںیکرسداروہاجےئ۔
رافی  :ومٰیس،اوبوعاہن،رفاس،اعرم،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تچےنٹیلاکایبؿ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
تچےنٹیلاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1216

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪زہزیً ،باز بً ،٩باز ب ٩ت٤ی٥

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی َٗا َ ٢أَ ِخبَ ٍَنٔی ًَبَّازُ بِ َُ ٩تٕ ٔ٤ی٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥طٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

ِی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ ُِ ٣ش َت ِّ ٔ ٘٠یا َوا ٔؿ ٌّا ِ ٔ ِح َسی رٔ ِجَِ ٠یطٔ ًَل َی اَلِ ُ ِ َ

یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،ابعدنب،ابعدنبمیمت،ا ےنےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکدجسمںیماسرطحتچےٹیلوہےئداھکیہکآپا ےناکیاپؤںوکدفرسےاپؤںرپرےھکوہےئےھت۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،ابعدنب،ابعدنبمیمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفآد یرسیتےوکوھچڑرسوگیشہنرکںی۔اخل...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
دفآد یرسیتےوکوھچڑرسوگیشہنرکںی۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1217

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک (زوَسی س٨س) اسٌ٤ی٣ ،١اٟک٧ ،آٍ ،حرضت ًبس اہلل

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ح و َح َّسث َ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
وَّ ٪
اٟثأٟثٔ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا کَاُ ٧وا ثَ ََلثَ ْة ٓ َََل َیت َ َ٨اظَی اث ِ َ٨ا ٔ ٪زُ َ
دبع اہلل نب وی ف ،امکل (دفرسی دنس) اامسلیع ،امکل ،انعف ،رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکبجنیتآد یوہں،وتدفآد یرسیتےوکوھچڑرکرسوگیشہنرکںی۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل(دفرسیدنس)الیعمس،امکل،انعف،رضحتدبعاہلل

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

رازیکافحتظرکےنایبؿ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
رازیکافحتظرکےنایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1218

راوی ً :بس اہلل ب ٩ػباحٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪س٠امی ،٪حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َس ِلٔ َ َّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ػبَّا ٕح َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َ َّ
َسا ٓ ََ٤ا أَ ِخب َ ِ ٍ ُت بٔطٔ أَ َح ّسا َب ٌِ َس ُظ َو َِ َ٘ ٟس َسأ َ َِ ٟتىٔی أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ٕ٤ََ ٓ ٥ا أَ ِخب َ ِ ٍتُ َضا بٔطٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًَّّ ٔ ٥َ ٠
دبعاہللنبابصح ،رمتعنب امیلسؿ،امیلسؿ،رضحتاسننب امکلریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکھجم ےسآرضحنت
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رازیک ابت یہک وت  ،وت ںیم ےن آپ ےک دعب یسک ےس اس وک ایبؿ ںیہن ایک ،ھجم ےس اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل
اہنعےناسےکقلعتموپاھچوتاؿوکیھبںیمےنںیہناتبای۔
رافی  :دبعاہللنبابصح ،رمتعنبامیلسؿ،امیلسؿ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجنیتآدویمںےسزایدہوہںوتےکپچےسابترکےنافررسوگیشںیموکح اضمہقئںیہن۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
بجنیتآدویمںےسزایدہوہںوتےکپچےسابترکےنافررسوگیشںیموکح اضمہقئںیہن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1219

راوی ً :ث٤ا ،٪جزیز٨٣ ،ؼور ،ابووائً ،١بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا
ض أَ ِج َ ١أَ ِ ٪یُ ِحزَٔ٧طُ
وِ ٪اْل َ ٔ
ُ٨ِ ٛت ُِ ٥ث َ ََلثَ ّة ٓ َََل یَت َ َ٨اظَی َر ُج ََل ٔ ٪زُ َ
ِ َحًَّی َت ِد َتُ ٔ ٠لوا بٔا٨َّ ٟا ٔ
نامثؿ،رجری،وصنمر،اوبفالئ،دبعاہللےسرفاتیرکےتںیہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجمتنیتآد یوہ،
وتفہدفآد یرسیتےوکوھچڑرکرسوگیشہنرکںیبجکتہکتہبےسآد یہنوہں،اسےئلہیاےسردیجنہرکےاگ۔
رافی  :نامثؿ،رجسی،وصنمر،اوبفالئ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
بجنیتآدویمںےسزایدہوہںوتےکپچےسابترکےنافررسوگیشںیموکح اضمہقئںیہن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1220

راوی ً :بسا ،٪ابوح٤زہ ،اً٤ع ،ط٘یً ،ٙبس اہلل

یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبسٔ اہللٔ َٗا ََ َٗ ٢ش َ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا ٗ ٔ ِش َّ ٤ة
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ

ٔیس ب ٔ َضا َو ِج ُط اہللٔ ُُِٗ ٠ت أَ َ٣ا َواہللٔ َْلتٔي َ َّن أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ ِ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ َِ ٔ ٟ٘ش َْ ٤ة َ٣ا أُر َ
َ
وسی أُوذ ٔ َی بٔأ َ ِٛث َ َ ٍ َٔ ٩ِ ٣ص َذا ٓ ََؼب َ َ ٍ
ٔب َحًَّی ا ِح ََّ ٤ز َو ِج ُض ُط ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ِح َُ ٤ة اہللٔ ًَل َی َُ ٣
َٓأ َت ِي ُت ُط َوص َُو فٔی َََ ٣ل ٕٓ ََش َار ِرتُ ُط َٓ َِـ َ
دبعاؿ ،اوبزمحہ ،اشمع ،قیقش ،دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ ھچک امؽ میسقت ایک ،وت اکی
ااصنری ےن اہک ہک ہی فہ میسقت ےہ سج ےس دخا یک وخونشدی  شی رظن ںیہن ےہ ںیم ےن اہک دخبا ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس
اجؤں اگ(افر آپ ےسایبؿ رکفں اگ)انچہچن ںیم آپ یک دختم ںیم احرض وہا اس فتق آپ یک امجتع ےک اسھت ےھت ،ںیم ےن

ےکپچےسآپےسابتیک،وتومٰیسہیلعامالسؾرپدخایکرتمحوہ،اؿوکاسےسزایدہفیلکتدییئگ،نکیلاںوہںےنربصایک۔
رافی  :دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمع،قیقش،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دریکترسوگیشرکےترےنہاکایبؿ،آتیفاذمھوجنیدصمرےہ،انتیجےس،اؿولوگںاک...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
دریکترسوگیشرکےترےنہاکایبؿ،آتیفاذمھوجنیدصمرےہ،انتیجےس،اؿولوگںاکففصایبؿایکایگاسےکینعمہیںیہہکفہولگرسوگیشرکےتںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1221

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہً ،بساٌٟزیز ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أُٗ ٔ َیِ ٤ت
اٟؼَّ ََلةُ َو َر ُج ْ ١یُ َ٨اظٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ََ ٓ ٥َ ٠ا َزا َ ٢یُ َ٨ا ٔجیطٔ َحًَّی َ َ ٧ا ٦أَ ِػ َحاب ُ ُط ث ُ ََّ َٗ ٥اََ ٓ ٦ؼلَّی
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعازعلسی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکامنز(اشعء)یکاذاؿیہکیئگ،
افر اکی رمد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آہتسہ آہتسہ ابںیت رک داہ اھت افر دری کت ابںیت رکات راہ ،اہیں کت ہک آپ ےک
احصہبوسےئگ،رھپآپڑھکےوہےئافرامنزڑپیھ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعازعلسی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےتفتقرھگںیمآگہنوھچڑیاجےئ۔...

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
وسےتفتقرھگںیمآگہنوھچڑیاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1222

راوی  :ابو نٌی ،٥ابً ٩يي٨ہ ،زہزی ،سا٥ٟ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َتتِ ٍُ ُٛوا اَ ٨َّ ٟار
و٪
فٔی ب ُ ُیوتٔ ٥ِ ُٜح ٔي َن َت َ٨ا َُ ٣
اوبمیعن،انبہنییع،زرہی ،اسملا ےنفادلےسفہیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسرفاتی رکےتںیہ،آپ ےنرفامایہک بجمتوسےن
وگلوتا ےنرھگفںںیمآگہنرےنہدف۔
رافی  :اوبمیعن،انبہنییع،زرہی،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
وسےتفتقرھگںیمآگہنوھچڑیاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1223

ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،بزیس بً ٩بساہلل  ،ابوبززہ ،حرضت
ٰ

وسی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ا ِحت َ َ ٍ َٚ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِسٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
بَ ِی ْت بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ًَل َی أَصِٔ٠طٔ َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ُٔ َٓ ١ح ِّس َث بٔظَ أِٔ٧ض ٔ ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٪َّ ٔ ِ ٢ص ٔذظ ٔاَ ٨َّ ٟار ِٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی ًَ ُس ٌّو َل٥ِ ُٜ
َٓإٔذَا ٤ِ ٔ ٧ت َُِٓ ٥أَك ِ ٔٔئُو َصا ًَ ِ٥ِ ُٜ٨

دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی نبدبعاہلل،اوبربدہ،رضحت اوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿ ایک ہک
اکی رھگ ودہنی ںیم ،رھگ فاولں تیمس رات وک لج ایگ اؿ ولوگں اکفہعق آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس ایبؿ ایک اگ وت آپ ےن
رفامایہکہیآگاہمتریدنمشےہ،اسےئلبجمتوسےنوگلوتاسوکاھجبدایرکف۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدینبدبعاہلل،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
وسےتفتقرھگںیمآگہنوھچڑیاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1224

راوی ٗ :تيبہ ،ح٤ازٛ ،ثي ٍ ،حرضت جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِٛ ٩ثٔي ٍ ٕص َُو ابِ ُٔ ٩ط ِ٨ؤي ٍ ٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اب َوأَك ِ ٔٔئُوا ا َِ ٤َ ٟؼابٔیحَ َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ُٔ ٟو ِي ٔش َ٘ َة ُربَّ َ٤ا َجز َِّت ا َِٔ ٟت ٔی ََ ٠ة
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِّ٤زُوا ِاْلَ ٔ ٧ی َة َوأَ ٔجی ُٔوا اَلِ َبِ َو َ

َ
ُح َٗ ِت أَصِ َ ١ا ِٟب َ ِیتٔ
َٓأ ِ َ

ہبیتق ،امحد ،ریثک ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہںایبؿ ایکہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہک ا ےنربنت ڈکھرکروھکافردرفازےدنب رکدایرکف ،افررچاوغںوک لگرکدایرکف ،اسےئل ہکوچاہ ارثکیتبوکچنیھک
ےکےلاجاتےہافررھگفاولںوکالجداتیےہ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،ریثک،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتوکدرفازےدنبرکدےنیاکایبؿ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
راتوکدرفازےدنبرکدےنیاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1225

راوی  :حشا ٪ب ٩ابی ًباز ،ہ٤اً ،٦لاء ،جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َح َّشا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی ًَبَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا ًَ َلائْ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَك ِ ٔٔئُوا
َّ
ا َِ ٤َ ٟؼابٔیحَ ب ٔ َّ
اب َٗا ََ ٢ص َّْ ٤اَ ٦وأَ ِح ٔشبُطُ َٗا ََ ٢وَِ ٟو
اٟرش َ
اِ ٠ٟی ِٔٔ ١ذَا َر َٗ ِستُ َِ ٥وَُ ُِّ٘ ٠وا اَلِ َبِ َو َ
اب َوأَ ِو ُٛوا اَلِ َ ِس٘ ٔ َی َة َو َخ ِّ٤زُوا ا َّٟل ٌَ َاَ ٦و َ
بٔ ٌُوز ٕ
اسحؿنبایبابعد،امہؾ،اطعء،اجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعےنرفامایہکراتوکبجمت
وسےن وگل وت رچاوغں وک اھجب دای رکف افر درفازے دنب رکایل رکف ،افر کشم اک ہنم ابدنھ دای رکف افر اھکےن ےنیپ یک زیچںی ڈکھ رک روھک،
امہؾاکایبؿےہہکریماایخؽےہہکآپےنہییھبرفامایینعارگہچاکیڑکلیےسیہویکںہنوہ۔
رافی  :اسحؿنبایبابعد،امہؾ،اطعء،اجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑبےوہےنےکدعبہنتخرکاےنافرلغبےکابؽااھکڑےناکایبؿ۔...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
ڑبےوہےنےکدعبہنتخرکاےنافرلغبےکابؽااھکڑےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1226

راوی  :یحٌی بٗ ٩زًہ ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ٕ ِاْلٔبِ ٔم َو َٗ ُّؽ َّ
اٟظار ٔٔب َو َت ِ٘ٔ٠ی ُ ٥اَلِ َهِ َٔارٔ
ِٔط ُة َخ ِْ ٤ص ا ِٟد ٔ َتا َُ ٪و ٔاَل ِستٔ ِح َسازُ َوِ َ ٧ت ُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ِ ٟٔ
ییحی نب زقہع ،اربامیہ نب دعس ،انباہشب ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہلفملس
ےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامایرطفیابںیتاپچنںیہ،ہنتخرکاان،ومےئزریانػاصػرکان،لغبےکابؽااھکڑان،ومںیھچن
رتوشاان،افراننخرتکفاان۔
رافی  :ییحینبزقہع،اربامیہنبدعس،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
ڑبےوہےنےکدعبہنتخرکاےنافرلغبےکابؽااھکڑےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1227

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ب ٩ابی ح٤زہ ،ابوا ٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩أبٔی َح ِ٤زَ َة َح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِخ َتت َ َن ِٔبِ َزاصٔی َُ ٥ب ٌِ َس ثَ َ٤أ٧ي َن َس َّ ٨ة َوا ِخ َتت َ َن بٔا ُِ َ٘ ٟسوَ ٣ُ ٔ ٦د َّٔ َٔ ّة َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ َح َّسث َ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍةُ

ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ َو َٗا َ ٢بٔا ُِّ َ٘ ٟسوَ ٔ ٦وص َُو َِ ٣و ٔؿ ٍْ

اوباامیلؿ ،بیعش نب ایب زمحہ ،اوبا زلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای ہک اربامیہ ہیلع امالسؾ ےن ایس ربس ےک دعب دقفؾ ںیم (ای دقفؾ آہل ےک ذرہعی) ہنتخ رکاای ،مہ ےس ہبیتق ےن وباہطس ریغم،
اوبازلاندوجدحثیرفاتییک،اسںیمدقفؾاکظفل(نٹنشددی)اھت۔

رافی  :اوباامیلؿ،بیعشنبایبزمحہ،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
ڑبےوہےنےکدعبہنتخرکاےنافرلغبےکابؽااھکڑےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1228

٣وسی اس٤اًی ١ب ٩جٌَف ،اَسائی ،١ابواسحا ،ٚسٌیس ب ٩جبي ٍ
راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٟزحیً ،٥باز بٰ ٩

َسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
ا٩ِ ًَ ٚ
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وسی َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّح ٔٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَبَّا ُز بِ َُ ٣ُ ٩
َف ًَ َِ ِ ٔ ِ ٩
ُو٪
َسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض ِٔ ٣ث ُ
 ٩ِ ٣َ ١أََ ِ ٧ت ح ٔي َن ُٗب ٔ َف أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أََ٧ا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َِ ٣دت ْ

َّ
ٔیص ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
اَ ٩ِ ًَ ٚسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َٗا ََ ٢وکَاُ ٧وا ََل یَ ِدتَٔ ُ٨
و ٪اَّ ٟز ُج ََ ١حًی یُ ِسر ََٔ ٞو َٗا َ ٢ابِ ُِ ٔ ِ ٩زر َ
ض ُٗب ٔ َف أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َخت ٔي ْن
ًَبَّا ٕ
دمحمنبدبعارلمیح،ابعدنبومٰیساامسلیعنبرفعج،ارسالیئ،اوبااحسؼ،دیعسنبریبجےسرفاتیرکےتںیہرضحتانبابعسےس
وپاھچایگ ہک سجفتق یبن یلص اہللیکفافت وہح  اوستق اہمتریرمع ایک یھت ،وت اںوہں ےن وجاب دایہکاسفتق ریما ہنتخ وہاکچاھت
افراہکہکولگاوستقکت ہنتخہنرکاےتبجکتہکابغلہناجےئ،افر انبادرسیےنا ےنفادلےس،اںوہںےن اوبااحسؼےس،
اںوہںےندیعسنبریبجےس،اںوہںےنانبابعسےسرفاتییکہکیبنیلصاہللہیلعفملسیکفافتوہح وتریماہنتخوہاکچاھت۔
رافی  :دمحمنبدبعارلمیح،ابعدنبومٰیساامسلیعنبرفعج،ارسالیئ،اوبااحسؼ،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارماکایبؿہکرہلیھکوجاہللابعدتےساغلفرکدےابلطےہ،افراسصخشاکایبؿج...

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
ارم اک ایبؿ ہک رہ لیھک وج اہلل ابعدت ےس اغلف رک دے اب لط ےہ ،افر اس صخش اک ایبؿ وج ا ےن اسیھت ےس ےہک ہک آؤ وجا ںیلیھک ،افر اہلل اعتٰیل اک وقؽ فنم اانلس نم
یزیوھلادحلثیلیضلنعلیبساہلل۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1229

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یزً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َٕ َٔ٘ َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا َ ٢فٔی َحٔٔ ٔ ٠طٔ ب ٔ َّ
اَٟل ٔ
ت َوا ٌُِ ٟزَّی ََِٓ ٠ی ُ٘ ََِ ١ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َو ََٗ ٩ِ ٣ا َ٢
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
َ ٔ ٟؼاح ٔبٔطٔ َت ٌَا َ ٢أ ُ َٗا ِٔ ٣ز َک َٓ َِ ٠ي َت َؼ َّس ِٚ

ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
﵀َّانہکاچےئہافروجصخشا ےناسیھتےسےہکآؤوجاء
زعییکمسقاھکےئوتاسوک َل ِإلَ َش ِإ َّلا ُ
ےنرفامایہکمتںیمےسوجصخشالتف ٰ
ںیلیھکوتاسوکدصہقرکاناچےئہ۔
رافی  :ییحینبریکب،چیل،لیقع،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسزیچاکایبؿوجامعروتں()ےکقلعتموقنمؽےہرضحتاوبرہریریضاہللاعتٰیلہنع...
ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
اسزیچاکایبؿوجامعروتں()ےکقلعتموقنمؽےہرضحتاوب رہریریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسلقنایکہکایقتمیکاشنوینںںیمےسہیےہہکبج
اجونرفںےکرچاےنفاےلامعروتںںیمرخفرکےنںیگلےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1230

راوی  :ابو نٌی ،٥اسحا ،ٚاب ٩سٌیس ،سٌیس ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚص َُو ابِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢رأَیِ ُتىٔی َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ِط َویُ ٔو ُّ٠ىٔی َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِٔ ٤ص َ٣ا أَ ًَاَ٧ىٔی ًََِ ٠یطٔ أَ َح ْس َٔ ٩ِ ٣خ ِٙٔ ٠اہللٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ َِ ٨ی ُت ب ٔ َیسٔی بَ ِي ّتا یُ ٔ٨ُّ ٜىٔی ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َ ٤َ ٟ
اوب میعن ،ااحسؼ ،انبدیعس ،دیعس ،انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےنایبؿ ایکہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع
فملسےکزامہنںیما ےناہھتےساکینؿانبایاھتوجےھجمابرشےسانپہداتیاھتافردوھپےساسہیداتیاھتاسےکانبےنںیماہللیک
یسکولخمؼےنریمیوددںیہنیک۔
رافی  :اوبمیعن،ااحسؼ،انبدیعس،دیعس،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ااجزتےنیلاکایبؿ
اسزیچاکایبؿوجامعروتں()ےکقلعتموقنمؽےہرضحتاوبرہریریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسلقنایکہکایقتمیکاشنوینںںیمےسہیےہہکبج
اجونرفںےکرچاےنفاےلامعروتںںیمرخفرکےنںیگلےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1231

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا٤ً ،٪زو ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ُغ ِس ُت ِ َ ٧د َّ ٠ة ُُ ٨ِ ٣ذ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َواہللٔ َ٣ا َو َؿ ٌِ ُت َٟب ٔ َّ ٨ة ًَل َی َٟب ٔ َٕ ٨ة َو ََل َ َ

َکتُ ُط َ ٔ ٟب ٌِ ٔف أَ ِصٔ٠طٔ َٗا ََ ٢واہللٔ َِ َ٘ ٟس بَى َی َٗا َُ ٢سٔ َِیا ُُِ ٠ُٗ ٪ت َُٓ ٠َّ ٌََ ٠ط َٗا َ٢
ُٗب ٔ َف أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢سٔ َِیا ََُ ٓ ٪ذ َ ِ
َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ِبىٔ َی
یلعنبدبعاہلل  ،ایفسؿ،رمعف ،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعاک وقؽلقن رکےتںیہ ہکدخا یک مسق ںیمےن یبن یلصاہللہیلعفآہلفملسیک
فافت ےکدعبےسہن وت وکح  اٹنی یسکاٹنیرپریھک(ینع نؿںیہنانبای)افرہنوکح وپدااگلای،ایفسؿ ےناہک ںیم ےنہی دحثیاس

ےکضعبرھگفاولں ےسایبؿیکوتاںوہںےناہکدخایکمسقاںوہںےننؿانبای،ایفسؿےناہکہکںیمےنوجابدایہکاشدینؿ
انبےنےسےلہپااسیاہکوہاگ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعف،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اہللاعتٰیلاکوقؽہکمتےھجمےسداعرکفںیموبقؽرکفںاگ،ےبکشوجولگریمیابع...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اہللاعتٰیلاکوقؽہکمتےھجمےسداعرکفںیموبقؽرکفںاگ،ےبکشوجولگریمیابعدتےسارعاضرکےت ںیہفہرقنعبیمنہجںیمذلیلوہرکدالخوہںےگافراس
ارماکایبؿہکرہیبنیکداعوبقؽوہیتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1232

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ِة ٔ َو َٗا َ ٢لٔی َخٔ٠ی َٔ ُة َٗا ََ ٌِ ٣ُ ٢تْ ٔ٤ز
ٟٔکُٔ َ ٧ ِّ١ي ٕ ٓی َز ًِ َو ْة ُِ ٣ش َت َحابَ ْة َی ِسًُو ب ٔ َضا َوأُرٔی ُس أَ ِ ٪أَ ِخت َب ٔ َئ َز ًِ َوت ٔی َطَٔا ًَ ّة َٔل ُ ًَّٔ٣ی ف ٔی ِاْل ٔ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ُّٔ َ ٧ ١ي ٕ ٓی َسأ َ َُ ٢س ِؤ َّل أَ ِو َٗا َٔ ٟ ٢کُٔ َ ٧ ِّ١ي ٕ ٓی َز ًِ َو ْة َٗ ِس َز ًَا ب ٔ َضا
یب َٓ َح ٌَُِ ٠ت َز ًِ َوت ٔی َطَٔا ًَ ّة َٔل ُ ًَّٔ٣ی یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
َاس ُتحٔ َ
ٓ ِ
اامسلیع ،امکل ،اوبازلاند ،ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای
ہکرہیبنیکاکیداعوہیتےہوجفہرکاتےہ(افرفہوبقؽوہیتےہ)افرںیماچاتہوہںہکاینپداع آرختںیماتمیکافشتعےئلیک

وفحمظ افر ھجم ےس ہفیلخ ےن وباہطس  رمتع افر اؿ ےکفادل ،اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس رفاتی ایک ہک
آپےنرفامایہکرہیبنہیلعامالسؾےناانپاانپولطمبامگنایلایہیرفامایہکرہیبنہیلعامالسؾیک اکیداعوبقؽوہیتےہ،انچہچناںوہں
ےنداعیکافروبقمؽیھبوہیئگ(نکیل)ںیمےناینپداعایقتمےکدؿاینپاتمیکافشتعےئلیکوفحمظرک یےہ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بسےسرتہباافغتسراکایبؿافراہللاعتٰیلاکوقؽہکا ےنربےسرفغمتبلطرکفےب...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
بس ےسرتہب اافغتسراک ایبؿ افر اہلل اعتٰیلاک وقؽ ہک ا ےن رب ےس رفغمت بلط رکفےب کش فہ ڑبا ےنشخب فاال ےہ وج مت رپ آامسؿیک ابرش رباسےن فاالانب رک اتجیھب ےہ افر
اوماؽفافالدےکذرہعیاہمتریاودادرکاتےہافراہمترےےیلاباغتافررہنںیانباتےہ،افروجولگہکےبایحح اکاکؾرکےتںیہای اینپاجونںرپملظرکےتںیہ،رھپاہلل
وکایدرکےتںیہافرا ےنانگوہںیکرفغمتاچےتہںیہ،افروکؿےہوجاہللےکوساانگوہںوکےشخبافراسزیچرپوجفہرکےتںیہ،اجؿوبھجرکارصارںیہنرکےت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1233

راوی  :ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوارث ،حشينً ،بساہلل ب ٩بزیسہ ،بظي ٍ بٌٛ ٩ب ًسوی ،طساز ،ب ٩اوض

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی بُظَ يِ ٍُ بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ ا َِ ٌَ ٟسو ٔ ُّی
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِّی ُس ٔاَل ِستٔ َِِٔارٔ أَ َِ ٪ت ُ٘و ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت َربِّی ََل
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َط َّسا ُز بِ ُ ٩أَ ِو ٕ

ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک
ک بٔ٤َ ٌِ ٔ ٨تٔ َ
َ َ٣ا َػ َُ ٌِ ٨ت أَبُو ُئ ََ ٟ
اس َت َل ٌِ ُت أًَُوذُ ب ٔ َ
ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت َخ ََ ِ٘ ٠تىٔی َوأََ٧ا ًَ ِب ُس َک َوأََ٧ا ًَل َی ًَ ِض ٔس َک َو َو ًِس َٔک َ٣ا ِ
ات ٔ ٩ِ ٣یَ ِو ٔ٣طٔ
ُوب ِ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت َٗا ََ ٢و ََٗ ٩ِ ٣اََ ٟضا ٔ ٩ِ ٣اَ ٨َّ ٟضارٔ ُ٣وٗ ٔ ّ٨ا ب ٔ َضا ٓ َََ ٤
ًَل َ َّی َوأَبُو ُئ َ ٟ
َف اٟذُّ َ ٧
َِف لٔی َٓإُٔ َّ ٧ط ََل َي ِِ ٔ ُ
َک ب ٔ َذٔ ِ ٧يی َٓاُ ٔ ِ
َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ ِٔ ٤س َی َٓ ُض َو ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َو ََٗ ٩ِ ٣اََ ٟضا َّٔ ٩ِ ٣
ات َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ُِؼبٔحَ َٓ ُض َو ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
اِ ٠ٟی َٔ ١وص َُو ُ٣وٗ ٔ ْ ٩ب ٔ َضا ٓ َََ ٤
اوبرمعم ،دبعاولارث ،نیسح ،دبعاہلل نب ربدیہ ،ریشب نب بعک دعفی ،دشاد ،نب افس ،یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فملس ےس رفاتی
للھ
رکےتںیہہکدیساالاافغتسرہیےہہکوتےہک﴿،ا ماتنریب﴾اخل ینعاےریمےاہللوتریماربےہریتےوساوکح وبعمدںیہن

وتےنیہےھجمدیپاایکافرریتایہںیمدنبہوہں،افرںیمریتےدہعافرریتےفدعہرپوہںانتجنکممےہ،وجھچکںیمےنایک۔اسیک
رباح ےسںیمریتیانپہاماتگنوہںافراؿوتمعنںاکںیمارقاررکاتوہںوج وتےنھجمرپیکںیہافرا ےنانگہاکارقاررکاتوہںےھجمشخب
دے،ریتےوساانگوہںاکےنشخبفاالوکح ںیہن۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجےنہیاملکتدصؼدؽےسےہک
افراشؾوہےنےسےلہپایسدؿرمایگوتفہیتنجےہافرسجےنہیاملکتدصؼدؽںیمراتںیمےہکےہکافرحبصوہےنےسےلہپفہ
رماجےئوتیتنجےہ۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،نیسح،دبعاہللنبربدیہ،ریشبنببعکدعفی،دشاد،نبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکدؿافرراتںیماافغتسرڑپےنھاکایبؿ۔(ا)...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکدؿافرراتںیماافغتسرڑپےنھاکایبؿ۔(ا)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1234

راوی  :ابوا ٟامی ٪طٌیب ،زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
وب َِِٔ ٟیطٔ فٔی ا َِ ٟی ِؤ ٦أَ ِٛثَ ٍَ َٔ ٩ِ ٣س ِبٌٔي َن ََّ ٣ز ّة
َف اہللَ َوأَتُ ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢واہللٔ ِنِّٔی ََلَ ِس َت ِِ ٔ ُ
اوباامیلؿبیعش،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایک،ہک
ںیمےنروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآ ہلفملس وکرفامےتوہےئ انسہکدخایکمسق ںیماہلل اعتٰیلےسدؿ ںیم خرتابرےس یھبزادئاافغتسر
رکاتوہں۔
رافی  :اوباامیلؿبیعش،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ت
وتہباکایبؿوتوبا یاہللوتۃبوصناحیک فنسسزںیماتقدہےناہک،ہک(وتۃبًوصنح...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ت
وتہباکایبؿوتوبا یاہللوتۃبوصناحیک فنسسزںیماتقدہےناہک،ہک(وتۃبًوصناحےس)رماداخصلافریچسوتہبےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1235

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،ابوطہاب ،اً٤ع٤ً ،ارہ ب٤ً ٩ي ٍ حارث ب ٩سویس

اب ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٔط َض ٕ
ِ ًَ َِ ٩ن ِٔ ٔشطٔ َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩َ ٣ی َزی ذُُ ٧وبَطُ َٛأََّ٧طُ َٗاً ْٔس
َِ ٣ش ٌُوز ٕ َحسٔی َثي ِ ٔن أَ َح ُسص َُ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِاْل َ ُ

اب ب ٔ َی ٔسظ ٔٓ َِو َٚ
َت ِح َت َج َب ٕ ١یَ َد ُ
اب ََّ ٣ز ًَل َی أَ ِن ٔٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢بٔطٔ صَ ََ ٜذا َٗا َ ٢أَبُو ٔط َض ٕ
اٖ أَ َِ ٪ي َ٘ ٍَ ًََِ ٠یطٔ َوِ ٔ َّ ٪ا َِٟٔا ٔج َز یَ َزی ذُُ ٧وبَ ُط َُ ٛذبَ ٕ
َ ُ
َّ َ
َاب ُ ُط ٓ ََو َؿ ٍَ
َف ُح ب ٔ َت ِوبَ ٔة ًَ ِب ٔسظ ٔ َٔ ٩ِ ٣ر ُج َٕ٧ ١زَ َ٨ِ ٣َ ٢ز َّٔل َوبٔطٔ َِ ٣ض َْ َٜ ٠ة َو َُ ٌَ ٣ط َراح ٔ َُ ٠ت ُط ًََِ ٠ی َضا كَ ٌَا ُُ ٣ط َو َ َ
أ ِن ٔٔطٔ ث ََّٗ ٥ا َُ ٠َٟ ٢ط أ ِ َ
َاست َِی َ٘ َى َو َٗ ِس َذ َص َب ِت َراح ٔ َُ ٠تطُ َحًَّی ِٔذَا ِ
َح َوا َِ ٌَ ٟل ُع أَ ِو َ٣ا َطا َئ اہللُ َٗا َ ٢أَ ِر ٔج ٍُ ِلٔ َی
َرأِ َسطُ َٓ ََ ٨اِ َ ٧ ٦و َّ ٣ة ٓ ِ
اط َت َّس ًََِ ٠یطٔ ا ُِّ َ ٟ
َف َج ٍَ َٓ ََ ٨اِ َ ٧ ٦و َّ ٣ة ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َسطُ َٓإٔذَا َراح ٔ َُ ٠ت ُط ً ٔ َِ ٨س ُظ َتا َب ٌَطُ أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َو َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع َو َٗا َ ٢أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة
َ٣کَانٔی َ َ
َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا ًُ ََ ٤ارةُ َسُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟحار َٔث َو َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوأَبُو ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ا ِس ُُ ٤ط ًُب َ ِی ُس اہللٔ ُٛوف ٔ ٌّی َٗائ ٔ ُس اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٩
یم ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس َو َٗا َ ٢أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِ ٩اَلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
یم ًَ ِ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
اہللٔ َو ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ

ادمح نب ویسن ،اوب اہشب ،اشمع ،امعرہ نب ضحری احرث نب وسدی ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےس دبعاہلل ےن دف
دحںیثی ایبؿ ںیک ،اکی وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس افر دفرسے وخد ےس لقن رکےت ںیہ ایبؿ ایک ہک ومنم ا ےن
انگوہںوکاسرطحداتھکیےہ،وگایفہاکیاہپڑےکےچیناھٹیبےہافرڈرراہےہہکںیہکرگہناجےئ،افردباکرا ےنانگوہںوکیھکمےک
ربارباتھجمسےہوجاسیکانکرپےسسگریتےہ،افرفہاےسیاڑاداتیےہ،رھپاںوہںےن(اوباہشبےن)انکرپا ےناہھتےسااشرہ

رکےت وہےئ اتبای ،رھپ اہک ہک اہلل ا ےن دنبے یک وتہب ےس اس آد ی ےس یھب زایدہ وخش وہات ےہ وج ایسی ہگج ںیم ارتے ہک اجؿ اک
وخػوہ،افراس ےکاسھتاسیکوساریوہ سجرپاس اک اھکانافراپینوہ،فہرسرھکرک وسایگ ،افر بجدیباروہاوتداھکیہکاس یک
وساریاغبئیھت،اہیںکتہکرگ یافرایپسیکدشتوہح ،وتاساہکہکںیماینپہگجفا ساجاتوہں،فاہںاجرکفہوھتڑیدریوس
ایگ ،رھپ اانپ رس ااھٹای وتداھکی ہک اسیک وساریاس ےکاپس یھت ،اوبوعاہن افر رجری ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن اشمع ےس اسیک اتمتعب
ںیمرفاتییکےہ،افراوبااسہمےناہکہکمہےسامعرہےنایبؿایکہکںیمےن احرثےسانسافرہبعشفاوبملسمےن وباہطساشمع،
اربامیہیمیت،احرثنبوسدیےسلقنایکافراوباعمفہیےناہکہکمہےساشمعےنوباہطسامعرہ،اوسددبعاہللایبؿایکافراربامیہیمیت
ےسوباہطساحرثنبوسدی،دبعاہللوقنمؽےہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،اوباہشب،اشمع،امعرہنبضحریاحرثنبوسدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ت
وتہباکایبؿوتوبا یاہللوتۃبوصناحیک فنسسزںیماتقدہےناہک،ہک(وتۃبًوصناحےس)رماداخصلافریچسوتہبےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1236

راوی  :اسحا ،ٚحبا ،٪ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َحبَّا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و

َح َّسثَ َ٨ا ص ُِسبَ ُة َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اہللُ أََفِ َ ُح
ق ٓ َََلة ٕ
ب ٔ َت ِوبَ ٔة ًَ ِب ٔسظ ٔ ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٔس َُ ٥ِ ٛس َ٘ َم ًَل َی َبٌٔي ٍٔظ ٔ َو َٗ ِس أَ َؿ َّ٠طُ فٔی أَ ِر ٔ
ااحسؼ ،ةحؿ ،امہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ
(دفرسیدنس)دہہبامہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامای،ہکاہللاعتٰیلا ےندنبفںیکوتہبرپاسصخشےسیھبزایدہوخشوہاتےہ،سجاکلگنجںیموھکایوہا،افٹناےس

رھپدفابرہلماجےئ۔
رافی  :ااحسؼ،ةحؿ،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داںیئکولہرپےنٹیلاکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
داںیئکولہرپےنٹیلاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1237

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا ٦ب ٩یوسٕ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ا٪
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َّٔ ٩ِ ٣
اؿ َل َح ٍَ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة َٓإٔذَا كَ َ ٍَ ٠ا ِِ َٔ ٟحزُ َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن ث ُ َِّ ٥
اِ ٠ٟی ِٔ ٔ ِ ١ح َسی ًَ ِ َ
ُّ

ًَل َی ٔط ِّ٘طٔ اَلِ َیِ ََ ٩ٔ ٤حًَّی َیحٔی َئ ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُُ َٓ ٪ی ِؤذَٔ٧طُ

دبع اہلل نب دمحم ،اشہؾ نب وی ف،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک
ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک ایگرہ رںیتعک امنز ڑپےتھ ےھت ،رھپ بج حبص عولع وہیت ،وت دف  یکل  یکل رںیتعک ڑپےتھ،
رھپا ےنداںیئکولہرپٹیلاجےت،اہیںکتہکاذاؿدےنیفاالآات،افرارگآپوکاالطعرکداتی۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾنبوی ف،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہطرتیکاحتلںیموسےناکایبؿ۔...

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اہطرتیکاحتلںیموسےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1238

راوی ٣ :شسزٌ٣ ،ت٤ز٨٣ ،ؼور سٌس بً ٩بیسہ ،بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٨ِ ٣ؼ ّورا ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا ِٟب َ َ ٍا ُئ بِ ًَُ ٩از ٕٔب َرض َٔی اہللُ
ک
ک ٠ٔ ٟؼَّ ََلة ٔث ُ َِّ ٥
اؿ َلحٔ ٍِ ًَل َی ٔط ِّ٘ َ
ک َٓ َت َو َّؿأ ِ َو ُؿوئ َ َ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا أَ َت ِی َت َِ ٣ـ َح ٌَ َ
اَلِ َیِ ََ ٩ٔ ٤و ُٗ َِّ ١
ک ََل ََ ٠ِ ٣حأ َ َوَلَ
ک َرص َِب ّة َو َرُ َِب ّة َِِٔ ٟی َ
ک َوأَ َِ ٟحأ ِ ُت هَ ِضزٔی َِِٔ ٟی َ
ک َو َٓ َّو ِؿ ُت أَ ِ٣زٔی َِِٔ ٟی َ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسی َِِٔ ٟی َ

ک َّأ ٟذی أَِ٧زَ َِ ٟت َوب ٔ َ٨بٔی َ َّ
آِ
ک آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َٔ ٜتاب ٔ َ
ک ِ ٔ ََّل َِِٔ ٟی َ
ََ ٨ِ ٣حا َٔ ٨ِ ٣
ِٔطة ٔ َٓا ِج ٌَ ُِ ٠ضَ ٔ َّ٩
ِّک أ ٟذی أَ ِر َس َِ ٠ت َٓإ ٔ َِّ ٣ُ ٪ت َُّ ٣ت ًَل َی ا َِ ِ ٟٔ
ِّک َّأ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت
ک َّأ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت َٗا َََ ٢ل َوب ٔ َ٨بٔی َ
َکصَُ َّ٩وب ٔ َز ُسوَ ٔ ٟ
َ٣ا َت ُ٘و ُُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت أَ ِس َت ِذ ٔ ُ

دسمد ،رمتع،وصنمردعسنبدیبعہ،رباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللےنرفامایہکبجوتوخااگبہ
ںیماجےناکارادہرکے۔وتفوضرکسجرطحامنزےئلیکفوضےئلیکفوضرکاتےہرھپا ےنداںیئکولہرپٹیلاج،افرد ہہکاےریمے
اہلل ںیم ےن ا ےن آپ وک ریتے وحاہل رکدای ،افر ںیم ےن ا ےن اعمالمت ریتے رپسد رکدے افر ھجت وک اانپ تشپ انپہ انبای ،ریتے
ذعاب ےس ڈرات وہں افر ریتی رتمح اک ادیمفار وہں ،افر ھجت ےس انپہ یک افر اجنت یک ہگج ریتے وسا وکح  ںیہن ںیم ریتی اس
 اتبرپاامیؿالایوجوتےنانزؽیکافرریتےیبنرپاامیؿالای،وجوتےناجیھب،ارگہیڑپھرکوتوساجےئافروترماجےئوترطفت(ینع
االسؾ) رپ رمے اگ ،اؿ املکت وک بس ابوتں ےسآرخ ںیم ڑپھ(ینعاس ےک دعب وکح  ابت ہنرک افر وساج) ںیم ےن رعض ایکہک ایک
ب َّ ِ
َفرِبَوُسکِلَ َّ ِ
الق َأ ْر َسل ْ َتوہک۔
الق َأ ْر َسل ْ َ ج
ت وہکںآپےنرفامایںیہن ِ ٹ َ ِ ٹ ّ ِ َ
رافی  :دسمد ،رمتع،وصنمردعسنبدیبعہ،رباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوسےنےگلوتایکےہک۔...

ابب  :داعؤںاکایبؿ
بجوسےنےگلوتایکےہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1239

راوی ٗ :بیؼہ ،سٔیاً ،٪بسا٤ٟاٟک ،ربعی بُ ٩حاغ ،حذي٘ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ُحا ٕ
غ ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامی َٔٗ ٪ا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
یؼ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
َّ َ
وت َوأَ ِح َیا َؤِذَا َٗ َاَٗ ٦ا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َّأ ٟذی أَ ِح َیاَ٧ا َب ٌِ َس َ٣ا أَ َ٣ا َت َ٨ا َؤَِِ ٟیطٔ
ک أَ ُُ ٣
َفا ٔططٔ َٗا َ ٢بٔا ِسَ ٔ٤
ًََِ ٠یطٔ َو َسِٔ ٥َ ٠ذَا أ َوی ِلٔ َی ٔ َ
اُ ٨ُّ ٟظو ُر
ہصیبق ،ایفسؿ ،دبعااملکل ،ریعب نب  جاش ،یذ ہق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اںوہں ےن ایبؿ ایک ،ہک بج
ش
ت َف َأ ْ َج (ینعریتےیہانؾرپوسات افر اجاتگوہں) افر
آرضحنتیلصاہللہیلع فآہل فملسا ےن رتسبرپاجےت،وترفامےت ِنٹ ْ م َِک َأ ُم ُ
لْ
ُ
ب َم َأ َم َ ََ َف ِإل َ ْن ِش ا جلنّ ُسو ُر (اہلل اک رکش ےہ سج ےن ںیمہ رمےن ےک دعب زدنہ ایک ،افر ایس یک
بج اےتھٹ وت رفامےت ا جَمْ ُد ﵀َِّ َّالِق َأ ْ َج َن َ ٹ ْ َ
رطػدفابرہاجانےہ)۔
رافی  :ہصیبق،ایفسؿ،دبعااملکل،ریعبنب جاش،یذ ہقریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
بجوسےنےگلوتایکےہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1240

راوی  :سٌیس ب ٩ربیٍ و ٣ح٤س ب ٩رع رعہ ،طٌبہ ،ابواسحا ، ٚبزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رع َة َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
اَ ٚس ٍَ ٔ٤ا ِٟب َ َ ٍا َئ بِ ًََ ٩از ٕٔب أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
رع َ َ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز َر ُج َّل ح و َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ِ ٔ ِس َح َ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
ا ٚا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َ ٍا ٔ
ک َٓ ُ٘ َِّ ١
ک
ک َو َٓ َّو ِؿ ُت أَ ِ٣زٔی َِِٔ ٟی َ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسی ِ ٔ َِ ٟی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َصی َر ُج َّل َٓ َ٘ا َِٔ ٢ذَا أَ َر ِز َت َِ ٣ـ َح ٌَ َ

ک َّأ ٟذی
ک آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َٔ ٜتاب ٔ َ
ک ِ ٔ ََّل َِِٔ ٟی َ
ک َلَ ََ ٠ِ ٣حا َو ََل ََ ٨ِ ٣حا َٔ ٨ِ ٣
ک َرُ َِب ّة َو َرص َِب ّة َِِٔ ٟی َ
ک َوأَ َِ ٟحأ ِ ُت هَ ِضزٔی َِِٔ ٟی َ
َو َو َّج ِض ُت َو ِجهٔی َِِٔ ٟی َ
أَِ٧زَ َِ ٟت َوب ٔ َ٨بٔی َ َّ
ِٔطة ٔ
ِّک أ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت َٓإ ٔ َِّ ٣ُ ٪ت َُّ ٣ت ًَل َی ا َِ ِ ٟٔ
دیعسنبرعیبفدمحمنبرعرعہ ،ہبعش،اوبااحسؼ،رباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی رکےتںیہہکآرضحنتیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناکیصخشوکمکحدای(دفرسیدنس)آدؾ،ہبعش،اوبااحسؼہاین،رباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےت
ںیہ۔ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت ےن اکی صخش وک فتیص یک ،افر رفامای ہک بج وت رتسب رپ اجےن اک ارادہ رکےت۔ وت ہی داع ڑپھ
لل َّ
َ
ت
ْ
ھ
ظ
ف
َ
ٹ
ج
ْ
ٹْ
َ
س
م
ُ
ل
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ سل
ئل َف َف ّ ْھ ُت َف ِ
ْک
ت ْھززِق ِإ ْ َ ج
ئل َف َفَّ ْص ُت َأ ْ ِز
ئل َل َ جٹَا َف َل َ ْ َ ٹ
ئل َف َأ ْ َ ٹَلْٔ ُ
ن ِمن َ
ئل َرعْ َنٹ ًش َف َر ْن َنٹ ًش ِإ ْ َ
ج ِإ ْ َ
مق ِإ ْ َ
﴿ا ّم َأ ْ مْ ُت ِ ی ِإ ْ َ
َ َ
ب َّ ِ
ن َّ ِ
الق َأ ْر َسل ْ َت﴾انچہچنارگوتہیداعڑپےنھےکدعبرماجےئاگ،وترطفترپرمےاگ۔
الق َأ ْ َجزت ْ َ
ئل َ ْ ُ
آمنِ ٹک ِ َنا ِ ٹ َ
ل َف ِ ٹ َ ِ ٹ ّ ِ َ
ِإ ّل ِإ ْ َ
رافی  :دیعسنبرعیبفدمحمنبرعرعہ،ہبعش،اوبااحسؼ،رباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داںیئرشخرےکےچیناانپداایںاہھترےنھکاکایبؿ...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
داںیئرشخرےکےچیناانپداایںاہھترےنھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1241

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١ابوًوا٧ہً ،بسا٠٤ٟک ،ربعی ،حرضت حذئہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَىٔی َُ ٣

اِ ٠ٟی َٔ ١و َؿ ٍَ َی َس ُظ َت ِح َت َخ ِّسظ ٔث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُّ ٢
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا أَ َخ َذ َِ ٣ـ َح ٌَطُ َّٔ ٩ِ ٣
است َِی َ٘ َى
ک أَ ُُ ٣
اُ ٠ٟض َّ ٥بٔا ِسَ ٔ٤
وت َوأَ ِح َیا َؤِذَا ِ

َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َّأ ٟذی أَ ِح َیاَ٧ا َب ٌِ َس َ٣ا أَ َ٣ا َت َ٨ا َؤَِِ ٟیطٔ اُ ٨ُّ ٟظو ُر
ومیسنباامسلیع،اوبوعاہن،دبعاکلمل،ریعب،رضحتیذ ہفریض اہللہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہلل
لل َّ
ھ
ش
ُ
َ
ت َف َأ ْ َج
ہیلع فملس رات وک بج ا ےن رتسب رپ اجےت وت داایں اہھت ا ےن داںیئ رشخر ےک ےچین رےتھک رھپ رفامےت۔ ﴿ا ّم ِنٹ ْ م َِک َأ ُم ُ
لْ
ُ
الق َأ ْ َج َن َ ْ َٹ
ب َم َأ َم َ ََ َف ِإل َ ْن ِشالنّ ُسو ُر۔
﴾۔افربجدنینےسدیباروہےتوترفامےتا جَمْ ُد﵀َِّ َّ ِج
رافی  :ومیسنباامسلیع،اوبوعاہن،دبعاکلمل،ریعب،رضحتیذ ہفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داںیئکولہرپوسےناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
داںیئکولہرپوسےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1242

راوی ٣ :شسزً ،بساٟواحس ب ٩زیازًَ ،لء ب٣ ٩شیب٣ ،شیب حرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َح َّسث َ َ٨ا ا ََِ ٌَ ٟل ُئ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َ ٍا ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا أَ َوی ِلٔ َی َٔفا ٔططٔ َ َ ٧اًَ ٦ل َی ٔط ِّ٘طٔ اَلِ َیِ َ ٩ٔ ٤ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
ک
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسی َِِٔ ٟی َ
کَ َ
َ
ک
ک ِ ٔ ََّل َِِٔ ٟی َ
ک ََل ََ ٠ِ ٣حأ َ َو ََل ََ ٨ِ ٣حا َٔ ٨ِ ٣
ک َرُ َِب ّة َو َرص َِب ّة َِِٔ ٟی َ
ک َوأَ َِ ٟحأ ِ ُت هَ ِضزٔی َِِٔ ٟی َ
ک َو َٓ َّو ِؿ ُت أَ ِ٣زٔی َِِٔ ٟی َ
َو َو َّج ِض ُت َو ِجهٔی َِِٔ ٟی َ
ات
ِّک َّأ ٟذی أَ ِر َسَِ ٠ت َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َُ ٟض َّ٩ث ُ ََّ ٣َ ٥
ک َّأ ٟذی أَِ٧زَ َِ ٟت َوب ٔ َ٨بٔی َ
آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َٔ ٜتاب ٔ َ

وت َخي ِ ْ ٍ َٔ ٩ِ ٣ر َح ُ٤و ٕ
ت َت ُ٘و َُ ٢تزِ َص ُب َخي ِ ْ ٍ
َت ِح َت َِ ٟی َ٠تٔطٔ ََ ٣
َ ١رصَبُ ْ
استَ ٍِصَبُوص ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟزص َِب ٔة َْ ُٜ٠َ ٣
ِک ََ ٣ث ُ
وت ُْ ٠٣
ِٔطة ٔ ِ
ات ًَل َی ا َِ ِ ٟٔ
ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ت ِز َح َ٥
دسمد،دبعاولادحنبزاید،العءنببیسم،بیسمرضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿ

َ
لل ّ ُھ َّ َ ْسلَم تَف ِْ
س
َ
ئل
ایک،ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجا ےنرتسبرپاجےت،وتا ےنداںیئکولہرپوسےت،رھپرفامےت﴿ا مأ ْ ُ ج
ت ی ِجإ ْ َ
ٹَج
ٹْ
ْک ِإ َّل ِإ َ
ج ِإ َئل َف َفَّ ْص ُت َأ ْ ِز َ
ت َظ ْھززِق ِإ َئل َرعْنٹ ًش َف َر ْننٹ ًش ِإ َئل َل م َجل ْجٹَأَ َف َل َ ْ
م
ن
ِ
ن
ن
ٹ
َ
ئل َ ْ ُ
ئل َف َأ ْ َ ٹَلْٔ ُ
َ
آم نِ ٹک ِ َنا ِ ٹ َ
ْ َ
َ ْ َ
مق ِإ ْ َ
َف َف ّ ْھ ُت َف ِ ْ َ
ْ َ َ
ب َّ ِ
الق َأ ْر َسل ْ َت﴾ افر آرضحن ت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ،ہک سج ےن ہی املکت ےہک ،رھپ ایس رات وک
َّالِق َأ ْ َ زت ْ َ
ل َف ِ ٹ َ ِ ٹ ّ ِ َ
َْ ھ
ج ْج
نِم
ت َ ْ ٌز
رماجےئ ،وت رطفت (ینع االسؾ) رپ رمے اگ ْ ز
اس َن ُیٹو ُ ْم نِمْ ارلَّ ْن َنٹ ِش ےس افر وکلم ت۔ کلم ےس قشم ےہ ےسیج َر َن ُیٹو ٌ
َح ٍ
َر َ ُ
َْح۔
ج ْ
ت َ ْ ٌز
ت َ ُت ُؽرَتْ َن ُٹ
نِم َأ ْؿرَت َ َ
رافی  :دسمد،دبعاولادحنبزاید،العءنببیسم،بیسمرضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتوکاجےنگرپداعڑپےنھاکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
راتوکاجےنگرپداعڑپےنھاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1243

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،اب٣ ٩ہسی ،سٔیا ،٪س٤٠ہَ ،کیب ،ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ب ٔ ُّت
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٩ِ ًَ ٪سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ُ ٩
َ
َّ َ
َّ
ُقبَ َة َٓأَكََِٙ ٠
ً ٔ َِ ٨س َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠أتَی َحا َج َت ُط َٓ َِ َش ََ ١و ِج َض ُط َویَ َسیِطٔ ث ُ ََّ َ ٧ ٥ا ٦ث ُ ََّ َٗ ٥آَ ٦أتَی ا ِِ ٔ ٟ

َ
َّ
َکاص َٔی َة أَ َِ ٪ی َزی أَنِّی ُُ ٨ِ ٛت أَ َّت٘ٔیطٔ
ٔط َ٨ا َٗ َضا ث ُ ََّ ٥ت َو َّؿأ ُو ُؿوئّا بَي ِ َن ُو ُؿوئَي ِ ٔن  ٥َِ ٟیُِٜث ٔ ِ ٍ َو َٗ ِس أَبِ َََ ٓ َّ ٠ؼلی َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َٓ َت ََّ ٤ل ِی ُت َ َ
ِ
ُ َ
َ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ َّ٥
َٓ َت َو َّؿأ ُت َٓ َ٘ َا ٦ي َُؼل ِّی َٓ ُ٘ ُِ ٤ت ًَ َِ ٩ي َشارٔظ ٔ َٓأ َخ َذ بٔأذُنٔی َٓأ َز َارنٔی ًَ َِ ٩یٔ٤ئ٨طٔ َٓت َ َتا َِّ ٣ت َػ ََلتُ ُط ث َ ََل َث ًَ ِ َ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی زُ ًَائٔطٔ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ ١فٔی
ِ
أِ ٪ذَا َ َ ٧اَ ٦ن َٔ َذ َٓآ َذُ َ ٧ط ب ٔ ََل ْ ٢بٔاٟؼَّ ََلة ٔٓ ََؼلَّی َو ٥َِ ٟیَ َت َو َّؿأ ِ َوک َ َ
اؿ َل َح ٍَ َٓ ََ ٨اَ ٦حًَّی َنٔ ََذ َوک َ َ

ْصی ّ ُ ٧ورا َوفٔی َس ِ٤عٔی ُّ ٧ورا َو ًَ ِ ٩یَٔ٤یىٔی ُّ ٧ورا َو ًَ َِ ٩ي َشارٔی ُّ ٧ورا َوٓ َِؤِی ُّ ٧ورا َو َت ِحًٔی ُّ ٧ورا َوأَ َ٣امٔی ُّ ٧ورا
َٗ ِٔ ٠يی ُّ ٧ورا َوفٔی َب َ ٔ
َکیِ ْب َو َس ِب ٍْ فٔی اَّ ٟتابُو ٔ
َک ًَ َؼ ٔيی
ت َٓ َُ ٔ ٘٠
یت َر ُج َّل َٔ ٩ِ ٣و َٟسٔ ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ض َٓ َح َّسثَىٔی بٔضََٔ ٓ َّ٩ذ َ َ
َو َخ ِ٠ف ٔی ُّ ٧ورا َوا ِج ٌَ ِ ١لٔی ُّ ٧ورا َٗا ََ ُ ٢

ََک َخ ِؼ ََ ٠تي ِ ٔن
َو َِ ٟح ٔیم َو َزمٔی َو َط ٌَزٔی َو َب َ ٔ
رشی َوذ َ َ
یلعنبدبعاہلل،انبدہمی،ایفسؿ،ہملس،رکبی،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایک،ہکںیم
اکیراتومیمہنریضاہلل اعتٰیلاہنعےکاپسراہ ،یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس اےھٹ افر اینپرضفرت ےسافرغوہےئ افراانپرہچہ افر
ا ےندفونںاہھتدوھےئ،رھپوسےئگ،رھپاےھٹافرکشمےکاپسرشتفیالےئ،افراساکہنموھکالرھپدرایمیندرہجاکفوضایک،اس
رطحہکہنوتتہبوھتڑااپینافرہنتہبزایدہاپیناامعتسؽایک،رھپآپےنامنزرپیھ،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعاکایبؿےہہکںیم
یھب ااھٹ ،نکیل اےنھٹ ںیمدری یک،اس ےئلہک ںیم ےناس ابت وک ربا اھجمسہکآپ ہی ںیھجمسہک ںیمآپ وکدھکی راہ اھتانچہچن ںیمےن
فوض ایک،آپڑھکےوہرکامنزڑپےنھےگلوت ںیمآپ ےکابںیئ رطػڑھکاوہایگ،آپ ےنریمااکؿڑکپا افرا ےنداںیئرطػ امھگ
رکالےئ،آپےنوپریریتہرتعکامنزڑپیھ،رھپےٹیلافروسےئگ،اہیںکتہکرخاےٹےنیلےگل،افربجوساجےتوترخاےٹےتیل،
رھپ البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےنآپ وک امنز یک ربخ ڑپیھ افرفوض ںیہن ایک ،افر اینپ داع ںیم ہی رفامےت ےھت ،اہلل وت ریمے دؽ ،ریمی
آھکنافرریمےاکؿںیمافرریمےداںیئافرابںیئرطػافرریمافرپےچین،آےگ افرےھچیپونررکافرریمےےئلونررک،رکبی ےن
لج
م
اہکمسجںیماستزیچںیاکذرکایک،وت اسںیمیبصعف یفد یفوشریفرشبیےکاافلظایبؿےئک،افردفتلصخایبؿیک۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،انبدہمی،ایفسؿ،ہملس،رکبی،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
راتوکاجےنگرپداعڑپےنھاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1244

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،سٔیا ،٪س٠امی ٪ب ٩ابی ٣ش ،٥٠كاُض حرضت اً ٪باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َ ٩أَبٔی ُِ ٣ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَا ُو ٕ
ضک َ َ
اِ ٠ٟی َٔ ١ی َت َض َّح ُس َٗا ََّ ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا َٗ َاَّ ٩ِ ٣ٔ ٦
َک ا َِ ٟح ُِ ٤س أََ ِ ٧ت ُُ ٧ور َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
َک ا َِ ٟح ُِ ٤س
ت َواَلِ َ ِر ٔ
ق َو َٔ ٓ ٩ِ ٣یضَٔ َّ٩وَ ٟ
اُ ٠ٟض ََّ ٟ ٥

أََ ِ ٧ت َٗ ِّی َُّ ٥
اٟش ََ ٤وا ٔ
ک َح ٌَّ ٙوَ٘ ٔ ٟا ُُ َک َح ٌَّ ٙوا َِ ٟح َُّ ٨ة َح ٌّٙ
ت َواَلِ َ ِر ٔ
ک ا َِ ٟح ُِ ٤س أََ ِ ٧ت ا َِ ٟح َُّ ٙو َو ًِ ُس َک َح ٌَّ ٙو َٗ ِوَ ُٟ
ق َو َٔ ٓ ٩ِ ٣یضَٔ َّ٩و ََ ٟ
وَ ٪ح ٌَّ ٙو َُ ٣ح َّْ ٤س َح ٌَّّ ٙ
ار َح ٌَّ ٙو َّ
ک
َواُ ٨َّ ٟ
ک أَِ َ ٧ب ُت َوب ٔ َ
ک آ َُ ٨ِ ٣ت َؤَِِ ٟی َ
ک َت َوک َُِّ ٠ت َوب ٔ َ
ک أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َو ًََِ ٠ی َ
اُ ٠ٟض ََّ َٟ ٥
اٟشا ًَ ُة َح ٌَّ ٙوا٨َّ ٟب ٔ ُّی َ
ِ ََل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل
اػ ُِ ٤ت َؤَِِ ٟی َ
َخ َ
َس ِر ُت َو َ٣ا أَ ًِ َُ ٨ِ ٠ت أََ ِ ٧ت ا ِِّ َ٘ ٤ُ ٟس َُ ٦وأََ ِ ٧ت ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّ ُ
َِف لٔی َ٣ا َٗ َّس ُِ ٣ت َو َ٣ا أَ َّ ِ
ک َح َاُ ٤ِ ٛت َٓاُ ٔ ِ
ِ ُت َو َ٣ا أَ ِ َ

أََ ِ ٧ت أَ ِو ََل ِ ٔ ََ ٟط َُيِ ٍُ َک

دبعاہلل نبدمحم،ایفسؿ،امیلسؿنبایبملسم،اطؤسرضحتاؿابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبایکہک
لل َّ
ْ
ل
ھ
ل
س
ج
ُ
َ
َ
َ
ن ُت ُر ا ّ م ََوا ِ
نَم
ض َجف ْ
ت َف َْٔال ْر ِ
َل ا َمْ ُد َأ ْ َ
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رات وک اےتھٹ ،وت دجہت ڑپےتھ افر رفامےت ﴿ا ا ّم َ
ف ِتھِن ف ََل الْجَمد َأ ْن قَ ّت ِ ُم ال
ات ف َْٔالرض فنَمْ ف ِتھِن ف ََل الْجَمد َأ ْن ْ
س
ُ
ح َفالْح ٹن َُش َ ٌّ
ح َف ِ َلؤُک َ ٌّ
ح َف َفکُلَ َ ٌّ
ک َ ٌّ
َ
م
َ
ّ
ّ
ِ
ح
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ع
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ف
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َّ َ َ ْ ُ َ
َ
ََُْ َ
َّ
ْ
ْ لل َّ
ح ا ُھ َّم ََل َأ ْسلَمت فعَلَنک َت َّ
حُم َ ٌّ
ح َفال َّن ِنٹ ُّیو َؿ َ ٌّ
ح َفال َشاع ُش َ ٌّ
َف َّ َ ٌ
 ُ َف ٹن َخ َصمْ ُت َف ِإ َ
آم َف ِإ َ
َ
ْ
ٹ
ئل
أ
ئل
ن
ف
ُت
ح َف ُ َ َّ ٌج
ٹ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ ْ ُ َ ْ َ َ
ُ
ُ ْ َ ْ َِ
َِ
ْ َ
ال ُر ّ ّ َ
ک﴾رفامای۔
ن َأ ْف َل ِإلَ َش َ ْ ُز
نالْم َُو ّ ِ ُجز
ت َف َم َأ ْ َ ز
م َف َم َأ َّ ْز
َخ َکمْ ُت َفعْف ِ ْزز َِل َمَقَّ ْ ُ
خ َ جل ِإلَ َش ِإ َّل َأ ْ َ
نالْمُ َل ّد ُِؾ َف َأ ْ َ
ت َف َم َأعْلَی ُْت َأ ْ َ
غ َ
س ْر ُ
خ ُ
رافی  :دبعاہللنبدمحم،ایفسؿ،امیلسؿنبایبملسم،اطؤسرضحتاؿابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےنےکفتقریبکتافرحیبستڑپےنھاکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
وسےنےکفتقریبکتافرحیبستڑپےنھاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1245

ٟیلی ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہ ،ح ،٥ٜاب ٩ابی ٰ

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا َّ
اٟش ََلَ ٦ط َِ ٜت َ٣ا َت َِ ٠قی
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َ
َ
َّ
َّ
ک ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ
َک ِت ذََ ٔ ٟ
فٔی َی ٔس َصا ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟزوَی َٓأ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ت ِشأُ ُٟط َخاز ٔ ّ٣ا ََٓ ٥َِ ٠تحٔ ِس ُظ ٓ ََذ َ َ

ُوَ٘ َٓ ٦ا َ٣َ ٢کَأ َ ٧ک َٓ َحََ ٠ص بَ ِي َ٨َ ٨ا َحًَّی َو َج ِس ُت بَ ِز َز َٗ َس َِ ٣یطٔ ًَل َی
أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط َٗا ََ َٓ ٢حائ َ َ٨ا َو َٗ ِس أَ َخ ِذَ٧ا ََ ٣ـا ٔج ٌَ َ٨ا ٓ ََذصَ ِب ُت أَٗ ُ

ُ
َ َ ُ
َ
َفا ٔط٤َ ُٜا أَ ِو أَ َخ ِذتُ َ٤ا ََ ٣ـا ٔج ٌَ٤َ ُٜا َٓ َٜب ِّ َ ٍا ثَ ََلثّا
َػ ِسرٔی َٓ َ٘ا َ ٢أ ََل أ ُز ُّل٤َ ٜا ًَل َی َ٣ا ص َُو َخي ِ ْ ٍ َل٤َ ٜا َٔ ٩ِ ٣خازِٔٔ ٕ ٦ذَا أ َویِت َُ٤ا ِلٔ َی ٔ َ

َوثَ ََلث ٔي َن َو َس ِّب َحا ثَ ََلثّا َوث َ ََلث ٔي َن َوا ِح ََ ٤سا ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن ٓ ََض َذا َخي ِ ْ ٍ َل٤َ ُٜا َٔ ٩ِ ٣خازَٔ ٕ ٦و ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
و٪
سٔي ٍ ٔ َ
یَٗ ٩ا َ ٢اَّ ٟت ِشبٔیحُ أَ ِربَ ٍْ َوثَ ََلث ُ َ
امیلسؿ نب  جب ،ہبعش ،مکح ،انب ایب  ٰیلی ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،ہک رضحت افہمط ریض اہلل عہنا
ےناؿاھچولںیکوجاؿےکاہھتںیمیکچالچےنیکفہجےسڑپےئگےھت(یبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملس)ےساکشتییک،افراکیاخدؾ
امےنگنآںیئ،نکیل اؿوکآپ ںیہنےلم،وتاعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنعےسہیاحؽایبؿ ایک،بجآرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملس اؿ
ےکاپسرشتفیالےئ،وت اںوہںےنرعض ایک،رضحت یلعریضاہللاعتٰیلہنعاکایبؿ ےہہکآپامہرےاپسرشتفیالےئاس
فتقمہا ےنرتسبرپاجےکچےھت،ںیماےنھٹاگلوت،آپےنرفامایہکاینپہگجرپوہ،رھپامہرےدرایمؿھٹیبےئگ،اہیںکتہکںیمےن
آپےکدقومںیکڈنھٹکا ےنےنیسرپوسحمسیک،رھپآپےنرفامای،ایکںیممتدفونںفہزیچہناتبدفںوجمتدفونںےکاخدؾےس
رتہب ےہ بج متدفونں ا ےن رتسب رپ اجؤ ،وت اہلل اربک افر احبسؿ اہلل افر ادمحل اہلل وہک ،وت ہیامترے ےئل اخدؾ ےسرتہب ےہ ،افر ہبعش ےس
وباہطساخدل،انبریسنیوقنمؽےہہکاحبسؿاہللوچسیتنابروہک۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،مکح،انبایب ٰیلی،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےنےکفتقوعتذافروکح زیچڑپےنھاکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
وسےنےکفتقوعتذافروکح زیچڑپےنھاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1246

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل ً٨ہا

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
رع َوةُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ

أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ َ
َقأَبٔا ٌَِ ٤ُ ٟوِّذَا ٔ
ت َو ََ ٣شحَ بٔض ٔ َ٤ا َج َش َس ُظ
أِ ٪ذَا أ َخ َذ َِ ٣ـ َح ٌَ ُط َنٔ ََث فٔی َی َسیِطٔ َو َ َ

دبعاہللنبوی ف،ثیل،لیقع،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکروسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفملس بج ا ےن رتسب رپ رشتفی ےل اجےت وت ا ےندفونؿ اہوھتں رپ وھپےتکن افر وعمذات ڑپھ رک ا ےن مسج رپ دفونں
اہوھتںوکلمےتیل۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،ثیل،لیقع،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1247

راوی  :ا ح٤س ب ٩یو٧ص ،زہي ًٍ ،بیس اہلل ب٤ً ٩ز ،سٌیس ب ٩ابی سٌیس ٘٣ب ٍی ،ابوسٌیس ٘٣ب ٍی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْ ٍ َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
َّ
َّ َ َ ُ
َفا َط ُط ب ٔ َساخٔ َٔ ٠ة ِ ٔ َزارٔظ ٔ َٓإُٔ َّ ٧ط ََل یَ ِسرٔی َ٣ا
َفا ٔططٔ َٓ َِ ٠ي ِِ ُٔ ٨ف ٔ َ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِٔ ٥َ ٠ذَا أ َوی أ َح ُسِ ٥ِ ٛلٔ َی ٔ َ

َار َح َِ ٤ضا َوِ ٔ ِ ٪أَ ِر َس َِ ٠ت َضا َٓا ِحَٔوِ َضا ب ٔ َ٤ا
ک َر ِّب َو َؿ ٌِ ُت َج ِٔ ٨يی َوب ٔ َ
َخ َُ َٔ ٠ط ًََِ ٠یطٔ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢بٔا ِسَ ٔ٤
ک أَ ِر َٓ ٌُطُ ِ ٔ ِ ٪أَ َِ ٣شَ ِٜت َن ِٔ ٔسی ٓ ِ

رش ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ
 ١بِ َُ ٩ز َ ٔ
َت ِحٔ َُى بٔطٔ ً َٔبا َز َک اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن َتا َب ٌَ ُط أَبُو َؿ َِ ٤ز َة َوِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َکیَّا َئ ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ َو َٗا ََ ٢ی ِحٌَی َوبٔ ِ ْ
ک َوابِ ُِ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َوا ُظ َ٣اْ ٔ ٟ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ادمح نب ویسن ،زریہ ،دیبع اہلل نب رمع  ،دیعس نب ایب دیعس ربقمی ،اوبدیعس ربقمی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
رکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکآرضحنتریض اہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکبجمتںیمےسوکح صخشا ےنرتسبرپاجےئوتاانپرتسب
اھجڑے،اسےئلہکفہںیہناجاتنےہہکایکزیچاس ےکےھچیپاسںیمدالخوہیئگےہ۔رھپےہکابکمسرباخلینعاےرپفرداگر
ریتےیہانؾےسںیمےناانپکولہراھک،افرریتییہوددےسںیماےسااھٹؤاگن۔ارگوتریمیرفحوکضبقرکےوتاسرپرمحرفامافر
ارگاسوکوھچڑدےوتاسیکافحتظرکسجرطحہکوتوکیناکرفںیکافحتظرکاتےہ،اوبرمضہافراامسلیعنبزرکایےندیبعاہلل،
دیعساوبرہریہ،آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ،افراسوکامکلفانبالجعؿےنوباہطسدیعس،اوبرہریہریض
اہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،دیبعاہللنبرمع،دیعسنبایبدیعسربقمی،اوبدیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آدیھراتےسےلہپداعرکےناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
آدیھراتےسےلہپداعرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1248

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوًبس اہلل اُغوابو س٤٠ہ ًبساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ اَلِ َ َ ِّ
ُغ َوأَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یت َ َ٨زَّ َُ ٢ربُّ َ٨ا َت َب َار َک َو َت ٌَال َی ک ُ ََِّ ٟ ١ی َٕ ٠ة ِلٔ َی َّ
اٟسَ ِ ٧یا
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ُّ

ا٠ٟی ِٔ ١اْل ِٔ َي ُ٘و َُ ٩٣َ ٢ی ِسًُونٔی َٓأَس َتحٔیب َُ ٟط ََ ٩٣ي ِشأَُٟىٔی َٓأ ُ ًِ ٔلی ُط ََ ٩٣ي ِش َت ِِ ٔ َ
َِف َُ ٟط
َ
َ ِ
ِ
ِ
ِ
ح ٔي َن یَ ِب َقی ثُُ ُ٠ث َّ ِ
ُ
ُ
َفنٔی َٓأُ ٔ َ
دبعازعلسینبدبعاہلل،امکل،انباہشب،اوبدبعاہللارغاوبہملسدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےت
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ،امہرا رب ابترک ف اعتٰیل رہ رات وک آامسؿ داین رپ ارتات ےہ ،بج ہک آرخی اہتح 
رات ابیق ریتہ ےہ ،افر رفامات ےہ ،ہک وکؿ ےہ ،وج ھجم ےس داع امےکن ،وت ںیم اس یک داع وبقؽ رکفں ،وکؿ ےہ ،وج ےھجم ےس وساؽ
رکے،وتںیماسوکدےدفں،افروکؿےہ،وجےھجمےسششخباچےہ،وتںیماسوکشخبدفں۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،امکل،انباہشب،اوبدبعاہللارغفاوبہملسدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپاخئہناجےتفتقداعڑپےنھاکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اپاخئہناجےتفتقداعڑپےنھاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1249

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رع رعہ ،طٌبہً ،بساٌٟزی ٩ب ٩ػہیب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
رع َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
رع َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا َز َخ َ ١ا َِ ٟد ََل َئ َٗا ََّ ٢
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟدبُثٔ َوا َِ ٟد َبائ ٔثٔ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أَ ًُوذُ ب ٔ َ
دمحمنبرعرعہ،ہبعش،دبعازعلنینببیہص،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ۔اںوہںےنایبؿایک،
لل َّ
ھ
ْ
ل
ْ
ل
ّ
ُ
َ
ن۔
ن ْ
نِما ح ُ ُیٹ ِت َفا ح َ َنٹا ِ ِ
ہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسبجتیباالخلرشتفیےلاجےت،وترفامےتا ّم ِإ ِت َأ ُع ُذ ِ ٹ َ
رافی  :دمحمنبرعرعہ،ہبعش،دبعازعلنینببیہص،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حبصوکاےنھٹرپایکڑپےھ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
حبصوکاےنھٹرپایکڑپےھ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1250

راوی ٣ :شسز ،یزیس ب ٩زریٍ ،حشين ًبساہلل ب ٩بزیسہ بظي ٍ بٌٛ ٩ب ،طساز ب ٩اوض

ض
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِْن َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩بُظَ يِ ٍ ٔبِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ َِ ٩ط َّساز ٔبِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢س ِّی ُس ٔاَل ِستٔ َِِٔارٔ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ ِ ٧ت َرب ِّی ََل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت َخ ََ ِ٘ ٠تىٔی َوأََ٧ا ًَ ِب ُس َک َوأََ٧ا ًَل َی

ک
ُوب ِ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت أًَُوذُ ب ٔ َ
َک بٔ٤َ ٌِ ٔ ٨ت َٔک ًَل َ َّی َوأَبُو ُئ َ ٟ
ًَ ِضس َٔک َو َو ًِس َٔک َ٣ا ا ِس َت َل ٌِ ُت أَبُو ُئ َ ٟ
َف اٟذُّ َ ٧
َِف لٔی َٓإُٔ َّ ٧ط ََل َي ِِ ٔ ُ
َک ب ٔ َذٔ ِ ٧يی َٓاُ ٔ ِ
ات َٔ ٩ِ ٣ی ِو ٔ٣طٔ
ِّٔ َ ٩ِ ٣
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َؤِذَا َٗا َ ٢ح ٔي َن ي ُِؼبٔحُ َٓ ََ ٤
َ َ٣ا َػ َُ ٌِ ٨ت ِٔذَا َٗا َ ٢ح ٔي َن یُ ِٔ ٤سی ٓ َََ ٤
ات َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَ ِو ک َ َ
ِٔ ٣ث َُ ٠ط

دسمد،سیدینبزرعی،نیسح دبعاہللنبربدیہریشبنب بعک،دشادنب افسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتی رکےتںیہ،آپ
لل َّ
َ
ھ
ع
ل
َ
خ
ت
ل
ْن
ِک َما ْسن ََؼغ ْ ُت
ن َ َ ِ ی َف َأ َن َ ْ ٹ ُ
ن َر ِ ٹ ّت َل ِإلَ َش ِإ َّل َأ ْ َ
ےنرفایم ،ہکامتؾاافغتسراک رسدارہیےہ﴿ا ُ َّم َأ ْ َ
ِک َف َف ْع َ
ک َف َجأ َن َیَل َ ْھد َ
ع َ

َ
َل ِ ٹ َي ْ ٹ عْ
تغ ُ
َل ِیٹیِعْمَن َِک َ َ َّ
َص﴾بجوکح صخشاسداعء
ننِمْرَشِّ َم َ َ ْ ُ
ب ِإ َّل َأ ْ َ
َأوُبئُ َ َ
ن َأ ُعذُ ِ ٹ َ
یَل َف َأوُبئُ َ ِ
ث َف ف ِ ْزز َِل َف ِٔ َّن ُش َل َ ْف ِ ُ ززاَُّت َ

وکاشؾےکفتقڑپےھافررماجےئ،وتتنجںیمدالخوہاگ،ای(رفامایہک)تنجفاولںںیمےسوہاگ،افربجحبصےکفتقڑپےھ،
افرایسدؿرماجےئ،وتایسرطح(فہیھبتنجںیمدالخ)وہاگ۔
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،نیسحدبعاہللنبربدیہریشبنببعک،دشادنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ

حبصوکاےنھٹرپایکڑپےھ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1251

راوی  :ابو نٌی ،٥سٔیاً ،٪بسا٤ٟاٟک ب٤ً ٩ي ٍ ،ربعی بُ ٩حاغ ،حرضت حذئہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ُحا ٕ
غ ًَ ِ ٩حُ َذ ِي َٔ َة َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩

ک َّ
است َِی َ٘ َى ٔ٨َ ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ٣طٔ َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َّأ ٟذی أَ ِح َیاَ٧ا
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ُُ ٣
اسَ ٔ٤
وت َوأَ ِح َیا َؤِذَا ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا أَ َرا َز أَ ِ ٪یَ ََ ٨اَٗ ٦ا َ ٢ب ٔ ِ

َب ٌِ َس َ٣ا أَ َ٣ا َت َ٨ا َؤَِِ ٟیطٔ اُ ٨ُّ ٟظو ُر

اوبمیعن،ایفسؿ،دبع ااملکلنبضحری،ریعبنب جاش،رضحتیذ ہفےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایک،آرضحنتیلصاہلل
لل َّ
ل َْ
ھ
ج
ش
ُ
َ
ت َف َأ ْ َج ﴾ افر بج دنین ےس دیبار وہےت وت رفامےت ﴿ا مْ ُد
ہیلعفآہل فملس بج وسےن اک ارادہ رکےت ،وت رفامےت ﴿ ِنٹ ْ م َِک ا ّم َأ ُم ُ
ُ
﵀َِّ َّ ِ
ب َم َأ َم َ ََ َف ِإل َ ْن ِشا ّلن ُسو ُر﴾۔
الق َأ ْ َج َن َ ٹ ْ َ
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،دبعااملکلنبضحری،ریعبنب جاش،رضحتیذ ہف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
حبصوکاےنھٹرپایکڑپےھ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1252

راوی ً :بسا ،٪ابوح٤زہ٨٣ ،ؼور ،ربعی بُ ٩حاغِ ،طہ بُ ٩ح حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِ َط َة بِ ٔ ٩اِّ ُ ٟ
ا٪
ُحا ٕ
َح ًَ ِ ٩أَبٔی ذ َٓرٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
غ ًَ َِ َ ٩
اِ ٠ٟی َٔٗ ١ا ََّ ٢
أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا أَ َخ َذ َِ ٣ـ َح ٌَ ُط َّٔ ٩ِ ٣
است َِی َ٘ َى َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل
ک أَ ُُ ٣
اسَ ٔ٤
وت َوأَ ِح َیا َٓإٔذَا ِ
اُ ٠ٟض َّ ٥ب ٔ ِ
ُّ

َّأ ٟذی أَ ِح َیاَ٧ا َب ٌِ َس َ٣ا أَ َ٣ا َت َ٨ا َؤَِِ ٟیطٔ اُ ٨ُّ ٟظو ُر
دبعاؿ،اوبزمحہ،وصنمر،ریعبنب جاش،رخہشنب جرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ۔اںوہںےنایبؿایک،
لل َّ
ھ
ش
ُ
َ
ت َف َأ ْ َج﴾افربجدنین
ہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسبجراتوکرتسبرپرشتفیےلاجےت،وترفامےت﴿ا ّم ِنٹ ْ م َِک َجأ ُم ُ
لْ
ُ
الق َأ ْ َج َن َ ْ َٹ
ےسدیباروہےتوترفامےت﴿ا جَمْ ُد﵀َِّ َّ ِ
ب َم َأ َم َ ََ َف ِإل َ ْن ِشالنّ ُسو ُر﴾۔
رافی  :دبعاؿ،اوبزمحہ،وصنمر،ریعبنب جاش،رخہشنب جرضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمداعڑپےنھاکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
امنزںیمداعڑپےنھاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1253

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕٟ ،یث ،یزیس ،ابواٟدي ٍ ًبساہلل ب٤ً ٩زو ،حرضت ابوبُک ػسی ٙرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َیزٔی ُس ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ ِّ
یٙ
اٟؼ ِّس ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ائ أَ ِزًُو بٔطٔ فٔی َػ ََلت ٔی َٗا ََّ ١ِ ُٗ ٢
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َٗا َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ٢ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ِ ٠ِّ ًَ ٥َ ٠ىٔی زُ ًَ ّ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی هَ ُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسی
ُه٤ِّ ٠ا َٛثٔي ّ ٍا َو ََل َي ِِ َٔف اٟذُّ َّ َ ٧
ور اَّ ٟزح ٔی َُ ٥و َٗا َ٤ِ ًَ ٢زُو بِ ُ٩
ک أََ ِ ٧ت ا ُِ ُٔ َِ ٟ
َف ّة ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س َٔک َو ِار َح ِ٤ىٔی َِٔ َّ ٧
ُوب َِٔل أََ ِ ٧ت َٓاُ ٔ ِ
ُ
َِف لٔی ََ ٔ ِِ ٣
یس ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟديِ ٍ َِّٔٔ٧طُ َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
دبع اہلل نب وی ف ،ثیل ،سیدی ،اوبا،ریخ دبعاہلل نب رمعف ،رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں
ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ےھجم داع ئالھک دےئجی ،وج ںیم اینپ امنز ںیم ڑپاھ رکفں ،آپ ےن رفامای ہک
لل َّ
َ
ت
ج
ْ
ھ
ف
ِ
ْ
ّ
َ
ت
س
ل
م
ْ
ِ
َ
م
ت
ط
ل
ُ
ُ
غ
َ
ط
َ
﴿ا ّم ِإ ِت َ لمْ ُت ِ ی مًا َ ِ ز غ ُ
ن َفعْف ِ ْزز َِل َغ ْف ِ َزز ًةنِمْ ْ
نا َفُو ُرا َّرلِحُ﴾ڑپاھرکف،
ن َأ ْ َ
ب ِإ ّل َأ ْ َ
ع َ
ِک َف ْار ْ ِ ی ِإ َّ َ
ًَا َف َل َ ْف ِ ُززاَُّت َ

افر رمع ےن ف اہطس سیدی اوبا،ریخ ےس رفاتی ایک ،ہک اںوہں ےن دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل
اعتٰیلہنعےنآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایک۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،ثیل،سیدی،اوبا،ریخدبعاہللنبرمعف،رضحتاوبرکبدصقیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
امنزںیمداعڑپےنھاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1254

راوی ً :لی٣ ،اٟک ب ٩سٌي ٍ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َو ََل َت ِح َض ِز بٔ َؼ ََلت َٔک َو ََل تُ َدآ ِٔت ب ٔ َضا
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
ک بِ ُُ ٩س ٌَيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ا ُ ٦بِ ُِ ُ ٩

ئ
اٟس ًَا ٔ
أُِ٧زَِٔ ٟت فٔی ُّ

َبج ٹ
ن َجف َل
یلع ،امکل نب ریعس ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آتی ﴿ َف َل ْ َھ ْ زز ِتٹ َض َل َِ
ف ِ ٹ َا﴾داعےکابرےںیمانزؽوہح ۔
ت ِ ْج
َُ
رافی  :یلع،امکلنبریعس،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
امنزںیمداعڑپےنھاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1255

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابووائً ،١بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َن ُ٘و ُ ٢فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ

َات َی ِو ٪َّ ٔ ِ ٕ ٦اہللَ ص َُو َّ
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی اہللٔ َّ
َّ
اٟش ََل َُٓ ٦إٔذَا َٗ ٌَ َس أَ َح ُس ُ٥ِ ٛ
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی ُٓ ََل َٕ٘ َٓ ٪ا َ٨َ َٟ ٢ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
اب ک ُ َِّ ًَ ١ب ٕس ِهَّلِل فٔی َّ
ق َػإ ٔ ٟح أَ ِط َض ُس أَ ِ٪
فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ ١اَّ ٟت ٔحی ُ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواَلِ َ ِر ٔ
َّات ِهَّلِل ِلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن َٓإٔذَا َٗاََ ٟضا أَ َػ َ
ََل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َض ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسوُ ُٟط ث ُ َّ ٥یَ َت َديَّ ٍُ َّٔ ٩ِ ٣
ئ َ٣ا َطا َئ
اٟث َ٨ا ٔ

نامثؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،وصنمر ،اوبفالئ ،دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ،ہک مہ ولگ امنز
﵀َّال َّش َل ُؾ َ َیَل ُ َل ٍؿ،وتمہےساکیدؿیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای،ہکاہللاعتٰیلوتوخدالسؾ
ںیمڑپاھرکےتےھت،ال َّش َل ُؾ َ َیَلا ِ
ےہاس ےئلبج متںیم ےس وکح صخشامنز ںیمےھٹیب ،وت اایحتلتاہللاصنیحلکت ڑپے ،بجفہہیےہکاگ،وت آامسؿافرزنیمےک رہ
﵀ َف َأ ْشھ َُد َأ َّ ج َ
اس دنبے وک چنہپ اجےئ اگ ،وگ اصحل وہاگ (رھپ ےہک) ﴿ َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َش ِإ َّل ا َُّ
ع ُـ َف َروُسلُ ُش ﴾ رھپ وج داع اچےہ
حُما َ ْ ٹ ُ
ؿ ُ ًَّ
ڑپےھ۔
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اوبفالئ،دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدعبداعڑپےنھاکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
امنزےکدعبداعڑپےنھاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1256

راوی  :اسحا ،ٚیزیس ،ورٗائ ،سیم ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
اٟسثُورٔ
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َیزٔی ُس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َو ِر َٗا ُئ ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ
یم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َذ َص َب أَصِ ُ
ُّ ١

ب ٔ َّ
اٟس َر َجا ٔ
ٕ ذَا َک َٗاُٟوا َػ َِّ ٠وا َ٤َ ٛا َػ َِّ ٠ي َ٨ا َو َجا َص ُسوا َ٤َ ٛا َجا َص ِسَ٧ا َوأَ ِن َٔ ُ٘وا ُٔ ُٓ ٩ِ ٣ـو ٔ ٢أَ َِ ٣وأٟض ٔ ِ٥
ت َوأٔ ٌ٨َّ ٟی ٥ا ِٔ ٔ ٘٤ُ ٟیَٗ ٥ا َِ َٛ ٢ی َ
وَ ٩ِ ٣َ ٪جا َئ َب ٌِ َس َُ ٥ِ ٛو ََل َیأتِ ٔی أَ َح ْس بِٔ ٔ٤ث ٔ٣َ ١ا
اِ َٗ ٪ب ََ ٥ِ ُٜ٠و َت ِشب ٔ ُ٘ َ
و ٩ِ ٣َ ٪ک َ َ
اَٗ ٢ا َ ٢أَٓ َََل أ ُ ِخبٔ ٍُ ُ ٥ِ ٛبٔأ َ ِ٣ز ٕتُ ِسرٔ َُ ٛ
َوَِ ٟی َش ِت َ٨َ ٟا أَ َِ ٣و ْ
رشا َتا َب ٌَ ُط ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز
رشا َوتُ َٜبِّ ٍُ َ
رشا َو َت ِح َُ ٤س َ
ٔجئِت ُِ ٥بٔطٔ ِ ٔ ََّل ََ ٩ِ ٣جا َئ بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ ُت َش ِّب ُح َ
وّ ِ ًَ ٪
وّ ِ ًَ ٪
و ٪فٔی زُبُز ٔکَُ ِّ١ػ ََلة ٕ ًَ ِ ّ
ئ بِ َٔ ٩ح ِی َو َة َو َر َوا ُظ َجز ٔ ْیز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ر َٓ ِی ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی
یم َو َر َجا ٔ
یم َو َر َوا ُظ ابِ ُِ ًَ ٩ح ََل َُ ٩ِ ًَ ٪س َ ٕٓ
ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ

ئ َو َر َوا ُظ ُس َض ِی ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اَّ ٟس ِر َزا ٔ

ااحسؼ،سیدی،فراقء،یمس،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ،ہکولوگںےنرعضایکایروسؽاہللدفدنمتل
ولگ وت دراجت افر وتمعن ں ںیم ڑبھ ےئگ ،آپ ےن رفامای ویکرکن ،اںوہں ےن اہک ہک فہ ولگامنز ڑپےتھ ںیہ سج رطح مہامنز ڑپےتھ
ںیہ،سجرطحمہامنزڑپےتھ ںیہ،افراہجدرکےتںیہ ،افراانپناچوہاامؽیھبرخچرکےتںیہنکیلامہرےاپسامؽںیہن،آپ ےن
رفامایایکںیممتوکایسیزیچؤالتدفں سجےکذرہعیمتاؿےکرباربوہاجؤ،وجمتےسےلہپسگرےںیہافراؿےسڑبھاجؤ،وجاہمترے
دعبآںیئ،افروکح صخشاہمترےدعبآںیئ،افروکح صخشاہمترےرباربںیہنوہاگ،رگمفہسجاسوکڑپھےل،رہامنزےکدعبدس
ابر ﴿احبسؿ اہلل﴾ افر دس ابر ﴿ اہلل اربک﴾ وہک ،دیبع ہ اہلل نب رمع ےن یمس ےس افر انب الجعؿ ےن یمس افر راجء نب ویحہ ےس اس یک
اتمتعبںیمرفاتییک،افر رجریےندبعازعلسینبرعیفےس،اوہبںےناوباصحلےس،اںوہںےناوبادلراءےسرفاتییک،افراس
وکلیہسےنا ےنفادلےس،اںوہںےناوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےساںوہںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتییک۔
رافی  :ااحسؼ،سیدی،فراقئ،یمس،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
امنزےکدعبداعڑپےنھاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،جزیز٨٣ ،ؼور ٣شیب ب ٩رآٍ ،وراز ِ٣ي ٍہ ب ٩طٌبہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ ًَ َِ ٩و َّراز ٕ َِ ٣ول َی ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ َٛ ٢ت َب
ہلل
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی ُزبُز ٔکَُ ِّ١ػ ََلة ِٕٔذَا َس َََّ ٥َ ٠ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل ا ُ
ا ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍ ُة ِلٔ َی ٌَُ ٣او ٔ َی َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ

ک َو َٟطُ ا َِ ٟح ُِ ٤س َوص َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز َّ
اُ ٠ٟض َََّ ٥ل َ٣ا٤َ ٔ ٟ ٍَ ٔ ٧ا أَ ًِ َل ِی َت َو ََل ُٔ ٌِ ٣ل َی ٤َ ٔ ٟا ََ ٌِ ٨َ ٣ت َو ََل
ک َٟطُ َٟطُ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
َو ِح َس ُظ ََل َ ٔ
َی َ
ک ا َِ ٟح ُّس َو َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٤ُ ٟشی ََّب
َی ِ ٍُ َٔ ٨ذَا ا َِ ٟح ِّس َٔ ٨ِ ٣

ہبیتق نب دیعس ،رجری ،وصنمر بیسم نب راعف ،فراد ریغمہ نب ہبعش ےک آزاد رکدہ الغؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک،
ریغمہریضاہللاعتٰیلہنعےناعمفہینب ایبایفسؿریضاہلل اعتٰیلہنعوکھکلرکاجیھب،ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرہامنز ےک
َ
ََق جِتزالل ّ ُھ َّم َلم َِ
﵀َّفجـُ َلرَشِن ش شالْمُ ْلکف شالْجَمدف ُؤ َ َ
کَ
ُ
ب ِ َِل َأعْ َؼ ْی َت َفلَ
یَل
ْ
ٍ
ِّ
َ لَ ُ لَ ُ ُ َ لَ ُ ْ ُ َ َ
دعببجالسؾریھپےت،وتہیڑپےتھ﴿َا ِإلَ َش ِإ َّلا ُ َ ْ َ
َ
ٌ
مُغ ْ ِػ َی ِ َِلمَیَغتف َل َی ْی َف
ْ
م
ُ
ن
َ
ِ
ِ
ال﴾افرہبعشےنوصنمرےسرفاتیایکےہ،ہکںیمےنبیسمےسانس۔
ال
ا
ذ
ٹ
ْک ْ َٹ ُّ
َ
ْ َ َ
ّ َ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،وصنمربیسمنبراعف،فرادریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتٰیلےکوقؽفلصمہیلعاکایبؿافراسصخشاکایبؿوجرصػا ےناھبح ےئلیک...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اہلل اعتٰیل ےک وقؽ فلص مہیلعاک ایبؿ افر اس صخشاک ایبؿوج رصػ ا ےن اھبح  ےئلیک داع رکے ،ا ےن ےئل ہنرکے،افر اوب ومٰیس ےن ایبؿایکیک یبن یلص اہلل ہیلع فملسےن
رفامای،ہکاےاہللدیبعایباعرموکشخبدے،اےاہللدبعاہللنبسیقےکانگہوکشخبدے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :شسز ،یحٌی ،یزیس ب ٩ابی ًبیس س٤٠ہ ٛے ٣ولی س٤٠ہ ب ٩اٛوَ

ِ ِج َ٨ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس َِ ٣ول َی َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ ُ ٩اَلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا ََ َ ٢
ِّ
َک َتاہللٔ َِ ٟو ََل اہللُ َ٣ا
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠لٔ َی َخ ِیب َ َ ٍ َٗا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦أَ َیا ًَا ٔ٣زُ َِ ٟو أَ ِس ٌَِ ٤ت َ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣صُ َِ ٨ی َضات ٔ َ
ک َٓ َ٨زَ ََ ٢ی ِح ُسو بٔض ٔ ِ ٥یُ َذ ُ
ََک ٔط ٌِ ّزا َُي ِ َ ٍ صَ َذا َو َل ٜٔىِّی  ٥َِ ٟأَ ِحَٔوِ ُط َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ص َذا َّ
اٟشائ َُٔٗ ٙاُٟوا ًَا ٔ٣زُ بِ ُ٩
اصِ َت َسیِ َ٨ا َوذ َ َ

ُ
اَلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا َ ٢یَ ِز َح ُُ ٤ط اہللُ َو َٗا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟوَلَ ََّ ٣ت ٌِت َ َ٨ا بٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َػ َّ
یب ًَا ْٔ ٣ز
اٖ ا ِِ َ٘ ٟو ََٗ ٦ا َتُ٠وص َُِٓ ٥أ ٔػ َ
ار ًَل َی
بٔ َ٘ائ َٔٔ ٤ة َس ِی ٕٔ َن ِٔ ٔشطٔ ٓ َََ ٤
ات َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َِ ٣ش ِوا أَ ِو َٗ ُسوا ّ َ ٧ارا َٛثٔي َ ٍ ّة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َص ٔذظ ٔاُ ٨َّ ٟ
ی٣َ ٙا ٓ َٔیضا
َّسو َصا َٗا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ََل َُ ٧ضز ٔ ُ
أَ ِّی َط ِی ٕئ تُوٗ ٔ ُس َ
وَٗ ٪اُٟوا ًَل َی حُ ُ٤ز ِٕ ٔ ِن ٔش َّی ٕة َٓ َ٘ا َ ٢أَصِزٔي ُ٘وا َ٣ا ٓ َٔیضا َو َُ ِّ ٛ

َو َن ِِ ٔشَ ُ٠ضا َٗا َ ٢أَ ِو ذَا َک

دسمد،ییحی،سیدینبایبدیبعہملسےکوم یہملسنباوکعےسرفاتیرکےتںیہہکمہیبنیلصاہللہیلعفملسےکاسھتربیخیکرطػ
رفاہن وہےئ وت امجتع ںیم ےس اکیصخش ےن اہک ہک اے اعرم اکش مت ا ےن ااعشر انسےت فہ وساری ےس ارت ڑپے ،افر دحی ڑپےنھ
ےگل ،ہک دخا یک مسق ارگ اہلل (دہاتی رکےنفاال) ہن وہات وت مہ یھبک دہاتی ہن اپےت ،افر اس ےک العفہ دنچ ااعشر ڑپےھ ،نکیل ےھجم اید
ںیہن رےہ روسؽ اہلل ےن رفامای ہک ہی وکؿ اہےنکن فاال ےہ؟ ولوگں ےن اہک اعرم نب اوکع۔ آپ ےن رفامای ہک اہلل اس رپ رمح رکے۔
اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہللاکشاس اعرم ےسآپںیمہ افر افدئہ اچنہپےت (ینع ایھب ہی افر زدنہ رےتہ) بجولگ فص
ہتسبوہےئافرگنجرکےنےگلوتاعرموکاینپیہولتارےسزمخگلایگسجےکدصہمےسفافتاپےئگ۔بجاشؾوہح وتولوگںےن
تہب یس آگ الجح  یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک ہی آگ یسیک ےہ؟ سک زیچ رپ مت ےن آگ الجح  ےہ؟ ولوگں ےن اہک رھگولی
دگوھں ےک وگتش رپ۔ آپ ےن رفامایہک اس زیچ وک کنیھپ دف وج اس ںیم ےہ افر ربنت وک وتڑڈاول اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ
اہللایکمہاسوگتشوککنیھپدںیافرربنتوکدوھڈاںیل،آپےنرفامایہکااسییہرکف۔
رافی  :دسمد،ییحی،سیدینبایبدیبعہملسےکوم یہملسنباوکع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اہلل اعتٰیل ےک وقؽ فلص مہیلعاک ایبؿ افر اس صخشاک ایبؿوج رصػ ا ےن اھبح  ےئلیک داع رکے ،ا ےن ےئل ہنرکے،افر اوب ومٰیس ےن ایبؿایکیک یبن یلص اہلل ہیلع فملسےن
رفامای،ہکاےاہللدیبعایباعرموکشخبدے،اےاہللدبعاہللنبسیقےکانگہوکشخبدے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1259

راوی ٣ :ش ،٥٠طٌبہ٤ً ،زو ،اب ٩ابی اوفی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ص َُو ابِ َُّ ٣ُ ٩ز َة َسُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ک َ َ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ػًَ ِّ١ل َی آ ََٔ ُٓ ٢ل َٕٓ ٪أ َ َتا ُظ أَبٔی َٓ َ٘ا ََّ ٢
ِٔذَا أَ َتا ُظ َر ُج ْ ١بٔ َؼ َس َٗ ٕة َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض ََّ ٥ػًَ ِّ١ل َی آ ٔ ٢أَبٔی أَ ِوفَی
ملسم ،ہبعش،رمعف،انبایب افیفریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیرکےت ںیہہکیبن یلصاہللہیلعفملس ےکاپسبجوکح  دصہقےلرک
آات ،وتآپرفامےتایاہللآؽالفںرپرتمحانزؽ،انچہچنریمےفادلآپےکاپسھچک ےلرکآےئ،وتآپ ےنرفامایایاہللآؽایب
افیفریضاہللاعتٰیلہنعرپرتمحانزؽرفام۔
رافی  :ملسم،ہبعش،رمعف،انبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اہلل اعتٰیل ےک وقؽ فلص مہیلعاک ایبؿ افر اس صخشاک ایبؿوج رصػ ا ےن اھبح  ےئلیک داع رکے ،ا ےن ےئل ہنرکے،افر اوب ومٰیس ےن ایبؿایکیک یبن یلص اہلل ہیلع فملسےن
رفامای،ہکاےاہللدیبعایباعرموکشخبدے،اےاہللدبعاہللنبسیقےکانگہوکشخبدے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1260

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪اس٤اًیٗ ،١یص

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ٔ ِ ٩ِ ًَ ٪س َ٤اً ٔی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجزٔی ّزا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََل تُزٔی ُحىٔی ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا َِ ٟدََ ٠ؼ ٔة َوص َُو نُ ُؼ ْب کَاُ ٧وا َي ٌِبُ ُسوُ َ ٧ط ي َُش َّیم ا ِلَ ٌِ َٜب َة ا َِ َ ٟامیَ ٔ ٧ی َة ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی َر ُج ْ١
ک فٔی َػ ِسرٔی َٓ َ٘ا ََّ ٢
ََل أَثِبُ ُت ًَل َی ا َِ ٟد ِی ََٔ ٓ ١ؼ َّ
َْخ ِج ُت فٔی َخ ِٔ ٤شي َن َٓار ّٔسا ٔ٩ِ ٣
اُ ٠ٟض َّ ٥ثَ ِّب ِت ُط َوا ِج ٌَ ُِ ٠ط َصاز ٔ ّیا َِ ٣ضسٔیًّا َٗا ََ َ ٓ ٢

َ
َ
ُح ِٗت َُضا ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِح ََ ٤ص ِٔ َٗ ٩ِ ٣ومٔی َو ُربَّ َ٤ا َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُٓ ٪اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت فٔی ًُ ِؼ َب ٕة ِٔ َٗ ٩ِ ٣ومٔی َٓأ َت ِيت َُضا َٓأ ِ َ
ک َحًَّی َت َز ِٛت َُضا ِٔ ٣ث َ ١ا َِ ٟح َ ١ٔ ٤اَلِ َ ِج َز ٔب ٓ ََس ًَا َٔل َ ِح ََ ٤ص َو َخ ِیَ ٔ ٠ضا
َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َواہللٔ َ٣ا أَ َت ِي ُت َ

یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اامسلیع،سیقےسرفاتیرکےتںیہہکںیمےنرجریوکایبؿرکےتوہےئانسہکھجمےسروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایایک،متےھجمذیالجلضلہےساجنتںیہندالؤےگ،افرہیاکیتباھتسجیکولگابعدترکےتےھت،افراس
اکانؾہبعکامیہیناھت منی رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمااسیآد یوہںہکوھگڑےرپدیساھںیہنھٹیباتکس،آپےن
ریمے ےنیس رپاہھت امرا ،افر رفامای ،ای ا ہلل اےس اثتب دقؾ انب افر دہاتیرکویناال افر دہاتی اپای وہا انبدے رجری اک ایبؿ ےہ ہک ںیم اینپ
ج
وقؾ ا مس ےک اچپس آدویمں ےک اسھت الکن افر ﴿ارثک ایفسؿ وک ابںی اافلظ رفاتی رکےت انس ہک افتغلقت یف عضنٹنہ نم وق ی) ںیم
فاہںاچنہپافراسوکالجدایرھپںیمآرضحنتیک دختمںیماحرضوہاافراہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدخایکمسقںیمآپ
ج
ےک اپس اس فتق کت ںیہن آای بج کت ہک ںیم ےن اخریش افٹن یک رطح اےس ںیہن انب وھچڑا وت آپ ےن ا مس افر اس ےک
وسارفںےئلیکداعرفامح ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اامسلیع،سیق
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اہلل اعتٰیل ےک وقؽ فلص مہیلعاک ایبؿ افر اس صخشاک ایبؿوج رصػ ا ےن اھبح  ےئلیک داع رکے ،ا ےن ےئل ہنرکے،افر اوب ومٰیس ےن ایبؿایکیک یبن یلص اہلل ہیلع فملسےن
رفامای،ہکاےاہللدیبعایباعرموکشخبدے،اےاہللدبعاہللنبسیقےکانگہوکشخبدے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1261

راوی  :سٌیس ب ٩ربیٍ ،طٌبہٗ ،تازہ سے روایت َکےت ہیںٛ ،ہ ٣یں ےن ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ٕٔ ٨َّ ٠ٟٔ ٥ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِٛث ٔ ِ ٍ َ٣ا َُ ٟط َو َوََ ٟس ُظ َوبَارٔ ِک َُ ٟط ٓ ٔ َامی أَ ًِ َل ِي َت ُط
أَْ َ ٧ص َخاز ٔ َُ ٣
دیعس نب رعیب ،ہبعش ،اتقدہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ،ہک ںیم ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک (ریمی فادلہ) اؾ میلس ریض اہلل
اعتٰیل اہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ،اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ اک اخدؾ ےہ ،آپ ےن رفامای ہک اے اہلل اس اک

امؽافرافالدزایدہرکافروجھچکوتےناےسدای،اسںیمربتکاطعرفام۔
رافی  :دیعسنبرعیب،ہبعش،اتقدہےسرفاتیرکےتںیہ،ہکںیمےناسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اہلل اعتٰیل ےک وقؽ فلص مہیلعاک ایبؿ افر اس صخشاک ایبؿوج رصػ ا ےن اھبح  ےئلیک داع رکے ،ا ےن ےئل ہنرکے،افر اوب ومٰیس ےن ایبؿایکیک یبن یلص اہلل ہیلع فملسےن
رفامای،ہکاےاہللدیبعایباعرموکشخبدے،اےاہللدبعاہللنبسیقےکانگہوکشخبدے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1262

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہً ،بسہ ،ہظا ٦اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ

َّ
َِکنٔی ََ ٛذا َو ََ ٛذا آیَ ّة أَ ِس َ٘ ِل ُت َضا فٔی ُس َورة ٔ ََ ٛذا َو ََ ٛذا
ُقأ ُفٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٘ا ََ ٢رح َُٔ ٤ط اہللُ َِ َ٘ ٟس أَذ َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ر ُج َّل َي ِ َ

نامثؿ نب ایب ہبیش ،دبعہ ،اشہؾ ا ےنفادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشوکدجسمںیمرقآؿڑپےتھوہےئانس،وتآپےنرفامایاہللاسرپرمحرکے،اسےنےھجمالفں
الفںآتیایددالدی،سجوکںیمالفںالفںوسرتںیموھبؽایگاھت۔
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،دبعہ،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اہلل اعتٰیل ےک وقؽ فلص مہیلعاک ایبؿ افر اس صخشاک ایبؿ وج رصػ ا ےن اھبح  ےئلیک داع رکے ،ا ےن ےئل ہنرکے،افر اوب ومٰیس ےن ایبؿایکیک یبن یلص اہلل ہیلع فملسےن

رفامای،ہکاےاہللدیبعایباعرموکشخبدے،اےاہللدبعاہللنبسیقےکانگہوکشخبدے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1263

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،س٠امی ،٪ابووائً ،١بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ َٗا ََ َٗ ٢ش َ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ
ٔب َحًَّی َرأَیِ ُت
َٗ ِش ّ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ٪َّ ٔ ِ ١ص ٔذظ ٔ َِ ٔ ٟ٘ش َْ ٤ة َ٣ا أُر َ
ٔیس ب ٔ َضا َو ِجطُ اہللٔ َٓأ ِخب َ ِ ٍ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ َٓ ٥َ ٠ـ َ
وسی َِ َ٘ ٟس أُوذ ٔ َی بٔأ َ ِٛث َ َ ٍ َٔ ٩ِ ٣ص َذا ٓ ََؼب َ َ ٍ
ا َِ َِ ٟـ َب فٔی َو ِجضٔطٔ َو َٗا َ ٢یَ ِز َح ُ ٥اہللُ َُ ٣
صفح نب رمع ،ہبعش ،امیلسؿ ،ا وبفالئ ،دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امؽ
تمینغ میسقت رفامای ،وت اکی صخش ےن اہک ہک اس میسقت ےس دخا یک وخونشدی وصقمد ںیہن ےہ ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےس ہی ایبؿ ایک وت آپ وک ہصغ آایگ اہیں کت ہک ہصغ ےک آاثر ںیم ےن آپ ےک رہچ رپ دےھکی ،افر رفامای ہک اہلل ومٰیس (ہیلع
امالسؾ)رپرمحرکے،ںیہنجاسےسزایدہفیلکتدییئگنکیلاںوہںےنربصایک۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،امیلسؿ،اوبفالئ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داعںیماقہیفراح یکرکاتہاکایبؿ...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
داعںیماقہیفراح یکرکاتہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1264

راوی  :یحٌی ب٣ ٩ح٤س ب ٩س ،٩ٜحبا ٪ب ٩ہَل ،٢ابوحبیب ،ہارو ٪اُ٤ٟقی ،زبي ٍ بِ ٩یتًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض
رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َّٔ ٩
ُق ُئ َح َّسثَ َ٨ا اٟزُّبَيِ ٍُ بِ ُ٩
ارو ُ ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اٟش ََ ٩ٔ ٜح َّسثَ َ٨ا َحبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ ٢أَبُو َحبٔیبٕ َح َّسث َ َ٨ا َص ُ
ا ِِّ ٔ ٟ
اض ک ُ َُّ ١ج ُٕ ٌَ ٤ة ََّ ٣ز ّة َٓإ ٔ ِ ٪أَبَ ِی َت ٓ َََّ ٤ز َتي ِ ٔن َٓإ ٔ ِ ٪أَ ِٛث َ ِ ٍ َت َٓ َث ََل َث َٔ ٣زا ٕر َوَلَ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ْخیتٔ ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض َٗا ََ ٢ح ِّس ِث اَ ٨َّ ٟ
ک َتأتِ ٔی ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦وص ُِ ٥فٔی َحس ٕ
ٔیث َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔض ٔ َِ َٓ ٥ت ُ٘ ُّؽ ًََِ ٠یض ٔ َِ َٓ ٥ت ِ٘ َل ٍُ ًَ َِ ٠یض ٔ َِ ٥حسٔی َث ُض ِ٥
آَ ٪و ََل أ ُ َِ ٔٔ ٟي ََّ ٨
ُق َ
تُ ١َّ ٔ٤اَ ٨َّ ٟ
اض َص َذا ا ِِ ُ ٟ
وک َٓ َح ِّسث ِ ُض َِ ٥وص َُِ ٥ي ِظ َت ُضوُ َ ٧ط َٓاُ ِ ٧و ِز َّ
ئ َٓا ِجتَِ ٔ ٨ب ُط َٓإٔنِّی ًَض ٔ ِس ُت َر ُسو َ٢
اٟس ًَا ٔ
َٓ ُتُ ٠ُّ ٔ٤ض َِ ٥و َل ٩ِٔ ٜأَ ِن ٔؼ ِت َٓإٔذَا أَ َ٣زُ َ
اٟش ِح ٍَ ُّٔ ٩ِ ٣
اب
وََّ ٔ ِ ٪ل ذََ ٔ ٟ
وََّ ٔ ِ ٪ل ذََ ٔ ٟ
ک َي ٌِىٔی ََل َئ ٌََِ ُ٠
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحابَطُ ََل َئ ٌََِ ُ٠
ک ٔاَل ِجت ٔ ََ ٨

ییحینبدمحمنبنکس،ةحؿنبالہؽ،اوببیبح،اہرفؿارقملی،زریبنبرختی،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع ےسرفاتی
رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رہ ہعمج وک اکی ابر فظع وہک ارگ اس ےس زایدہ اچوہ وت دف ابر ،افر اس ےس زایدہ اچوہ وت نیت ابر ،نکیل
ولوگںوکاسرقآؿےساکھتہندفافرںیمںیہمتااسیرکاتوہاہناپؤںہکمتیسکامجتعےکاپسآفوجاینپوگتفگںیموغشمؽوہںافر
متاؿ یکابتاکن رکاںیہن فظعم ےنوگلسج ےسفہرپاشیؿوہاجںیئہکلباخومش روہ ،افر بجفہمت ےسفظعم ےنوک ںیہکافراس
یکوخاشہاظرہ رکںیوتفظع وہکنکیلداعءںیماقہیفآراح  ےسوچب،اس ےیلہکںیمےن روسؽاہللافرآپےکاحصہب وک داھکیےہہک
ایسرطحرکےتےھت،ینعاسےساانتجبیہرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبدمحمنبنکس،ةحؿنبالہؽ،اوببیبح،اہرفؿارقملی،زریبنبرختی،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیقیےکاسھتداعرکے،اسےئلاہللرپوکح ربجرکویناالںیہن۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
نیقیےکاسھتداعرکے،اسےئلاہللرپوکح ربجرکویناالںیہن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1265

راوی ٣ :شسز ،اس٤اًیً ،١بساٌٟزیز ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ِٔذَا َز ًَا أَ َح ُس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ٌِز ٔ ِ ٦ا ِِ ٤َ ٟشأ َ ََ ٟة َو ََل َي ُ٘وَّ َّ٩َٟ
ُک َظ َٟطُ
اُ ٠ٟض َّٔ ٪ِ ٔ ِ ٥طئ َِت َٓأ َ ًِ ٔلىٔی َٓإُٔ َّ ٧ط ََل ُِ ٣ش َت ِ ٔ
دسمد ،اامسلیع ،دبعازعلسی ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےنایبؿ ایکہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکح  صخش داع امےگن ،وت نیقی ےک اسھت داع امےگن ،ہی ہن ےہک ہک ای اہلل ارگ اچےہ ،وت ےھجم دے
دے،اسےئلہکاہللرپوکح ربجرکےنفاالںیہن۔
رافی  :دسمد،اامسلیع،دبعازعلسی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
نیقیےکاسھتداعرکے،اسےئلاہللرپوکح ربجرکویناالںیہن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1266

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
َِف لٔی ِ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َي ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُس َُّ ٥ِ ٛ
ُک َظ َُ ٟط
اُ ٠ٟض َِّ ٥ار َح ِ٤ىٔی ِ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َ ٔ ٟی ٌِز ٔ ِ ٦ا ِِ ٤َ ٟشأ َ ََ ٟة َٓإُٔ َّ ٧ط ََل ُٔ ِ ٣
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےنرفامای،ہکمت ںیمےسوکح صخشہی ہنےہکہک ایاہللےھجم شخبدے ،افرےھجم رپ رمحرکارگ وتاچےہ،نیقی ےکاسھت امانگن
اچےئہ،اسرپوکح ربجرکےنفاالںیہن۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکلاوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنبےیکداعوبقمؽوہیتےہبجہکفہدلجابزیےساکؾہنےل۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
دنبےیکداعوبقمؽوہیتےہبجہکفہدلجابزیےساکؾہنےل۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1267

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوًبیس (اب ٩ازہز ٛے ٣و ٰلی) حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس َِ ٣ول َی ابِ ٔ ٩أَ ِز َص َز ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اب َٔلَ َح ٔس ُ٣َ ٥ِ ٛا َ ٥َِ ٟي ٌِ َح َِ ١ي ُ٘و َُ ٢ز ًَ ِو ُت َٓ ٥َِ ٠ي ُِش َت َح ِب لٔی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ي ُِش َت َح ُ

دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،انباہشب ،اوبدیبع (انب ا زرہ ےک ومٰیل) رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای،وہکمتںیمےسرہصخشیکداعوبقمؽوہیتےہرشبہکیطفہدلجابزیےساکؾہنےل(اس
ےئلہیہنےہکہک)ںیمےنداعیک،نکیلوبقؽہنوہح ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،اوبدیبع(انبازرہےکومٰیل)رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلبقرفوہےئریغبداعامےنگناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ہلبقرفوہےئریغبداعامےنگناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1268

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩حبوب  ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢بَ ِي َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣َ ٩حبُ ٕ
َی ِد ُل ُب یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِز َُ اہللَ أَ َِ ٪ي ِش٘ ٔ َي َ٨ا َٓ َت َِی ََِّ ٤ت َّ
١
ِطَ٧ا َحًَّی َ٣ا کَا َز اَّ ٟز ُج ُ
اٟش َ٤ا ُئ َو ُِ ٔ ٣

ُغ ِٗ َ٨ا
 ١أَ ِو َُيِ ٍُ ُظ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِز َُ اہللَ أَ َِ ٪ي ِ ٔ
ِط ِلٔ َی ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ا ِِ٘ ٤ُ ٟب ٔ َٔ ٠ة َٓ َ٘ َا ٦ذََ ٔ ٟ
ک اَّ ٟز ُج ُ
َي ٔؼ ُ
ْص َٓ ُط ًَ َّ٨ا َٓ َ٘ ِس َ ٔ
ِ ١لٔ َی َ٨ِ ٣زٔٔ ٟطٔ ََٓ ٥َِ ٠تزَ ِ ٢تُ ُِ َ ٤

َٓ َ٘ا ََّ ٢
ِط أَصِ َ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ح َوا َِ ٟي َ٨ا َو ََل ًَ َِ ٠ي َ٨ا َٓ َح ٌَ ََّ ١
اٟش َح ُ
اب یَ َت َ٘ َّل ٍُ َح ِو َ ٢ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َو ََل یُ ُِ ٔ ٤

دمحم نب وبحمب  ،اوبوعاہن ،اتقدہ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ،ہک اکی ابر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسہعمجےکدؿہبطخدےرےہےھتاکیصخشڑھکاوہاافررعضایک،ہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس،اہللےسداعےئجیکہک
مہولوگںرپابرشوہ،آامسؿاربآولدوہایگ،افرابرشوہےنیگلاہیںکتہکولگا ےنرھگفںوکںیہنچنہپےتکسےھت،دفرسےہعمج
کتابرشوہیتریہ،وتفیہصخشایوکح دفرساصخشڑھکاوہاافررعضایکہکاہللےسداعےئجیکہکابرشوکمہےسریھپدے،مہولگ
وت ڈفب ےئگ ،آپ ےن رفامای ،ای اہلل امہرے اردرگد رباس مہ رپ ہن رباس،انچہچن دب ی ودہنی ےک اردرگد رشتنم وہےن یگل (افر فںیہ ابرش
وہح ریہنکیل)ودہنیںیمابرشںیہنوہریہیھت۔
رافی  :دمحمنبوبحمب،اوبوعاہن،اتقدہاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلبقرفوہرکداعرکےناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ہلبقرفوہرکداعرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1269

٣وسی ب ٩اس٤اًی ،١وہیب ً٤زو یحٌی ً ،باز ب ٩ت٤یً ٥بساہلل ب ٩زیس
راوی :
ٰ

ِ َد
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔ بِ َٔ ٩تٕ ٔ٤یِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا ََ َ ٢
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠لٔ َی َص َذا ا َِ ٤ُ ٟؼلَّی َي ِش َت ِشقٔی ٓ ََس ًَا َوا ِس َت ِش َقی ث ُ َّ ٥ا ِس َت ِ٘ َب َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َو َََٗ ٠ب رٔ َزائَطُ
ومیس نب اامسلیع،فبیہرمعف ییحی  ،ابعد نب میمت دبعاہلل نب زدی ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےنایبؿ ایکہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل
فملساسدیعاگہںیماب رشیکداعامےنگنےئلیکرشتفیالےئانچہچنآپےنداعیک،افراپیناماگنرھپہلبقرفوہےئگرھپآپےناینپاچدر
اٹل ی۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،فبیہرمعفییحی،ابعدنبمیمتدبعاہللنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےناخدؾےئلیک رؽرمعافررثکتامؽیکداعرکان۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا ےناخدؾےئلیک رؽرمعافررثکتامؽیکداعرکان۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1270

راوی ً :بس اہلل ب ٩ابی اَلسوزُ ،حمی ،طٌبہٗ ،تازہ ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ُحم ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت أُم ِّی یَا َر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی اَلِ َ ِس َوز ٔ َح َّسث َ َ٨ا َ َ
ک أَْ َ ٧ص ا ِز َُ اہللَ َُ ٟط َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِٛث ٔ ِ ٍ َ٣ا َُ ٟط َو َوََ ٟس ُظ َوبَارٔ ِک َُ ٟط ٓ ٔ َامی أَ ًِ َل ِي َت ُط
اہللٔ َخاز ٔ َُ ٣
دبع اہلل نب ایب االوسد  ،ج ی ،ہبعش ،اتقدہ اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک ریمی امں ےن اہک ،ای
روسؽاہللیلص اہلل ہیلعفآہلفملس اسنریضاہللاعتٰیلہنع آپ اکاخدؾےہ،آپ ےناس ےئلیکداعرفامںیئ،آپ ےنرفامای ،ایاہللاس
ےکامؽافراسیکافالدںیمزایدیترکافروجھچکوتےناسوکدایےہاسںیمربتکاطعرفام۔

رافی  :دبعاہللنبایباالوسد ،ج ی،ہبعش،اتقدہاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فیلکتےکفتقداعرکےاکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
فیلکتےکفتقداعرکےاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1271

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاٗ ،٦تازہ ،ابواٌٟاٟیہ ،حرضت ابً ٩باض

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی ٔة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ک َ َ
َّ
َّ
ُِک ٔب َي ُ٘و ََُ ٢ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ ا ٌَِ ٟؤی ُ ٥ا َِ ٟحٔ٠ی َُ ٥لَ ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َر ُّب َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق َو َر ُّب
ت َواَلِ َ ِر ٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِسًُو ً ٔ َِ ٨س ال َ ِ
غ ا ٌَِ ٟو ٔٔی٥
ا ٌَِ ٟزِ ٔ
ملسم نب اربامیہ ،اشہؾ ،اتقدہ ،اوبااعلہیل ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسفیلکتےکفتقہیداعرکےتےھتَ ،
﴿ل ِإلَ َش ِإ َّلا﵀َُّ﴾اخلینعاہللاعتٰیلےکوساوکح وبعمدںیہنوجتہبڑباوحےلصفاالےہ،
اہللےکوساوکح وبعمدںیہن،وجآامسونںافرزنیماکربےہ(افر)رعشمیظعاکربےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،اوبااعلہیل،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
فیلکتےکفتقداعرکےاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1272

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،ہظا ،٦ب ٩ابی ًبساہلل ٗ ،تازہ ،ابواٌٟاٟیہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اہللٔ ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی ٔة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

غ ا ٌَِ ٟو ٔٔیََ ٥ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َر ُّب
ُِک ٔب ََل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ ا ٌَِ ٟؤی ُ ٥ا َِ ٟحٔ٠ی ََُ ٥ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َر ُّب ا ٌَِ ٟزِ ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ي ُ٘و َُ ٨ِ ٔ ً ٢س ال َ ِ
َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ُِک ٔیَ ٥و َٗا ََ ٢وص ِْب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ِٔ ٣ث َُ ٠ط
ت َو َر ُّب اَلِ َ ِر ٔ
غ ال َ ٔ
ق َو َر ُّب ا ٌَِ ٟزِ ٔ
دسمد،ییحی،اشہؾ،نبایبدبعاہلل،اتقدہ،اوبااعلہیل،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایک
َّ َ لْغَؼ ِت ُ لْجَل ِت
َ
َ
ْ
َ
ّ
ُ
ش
ز
اْل
ب
ر
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ّ
ُ
ا
ل
إ
ش
إ
ل
م
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیلکت ےک فتق ہی داع ڑپےتھ ےھت ﴿ َل ِإلَ َش ِإل ا﵀ُّ ا م ا
ِ لَ َ ِ
َ ُّ َ ْ ِ
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اْلِثِ﴾افرفبہےناہکہکمہےسہبعشےنوباہطساتقدہایسرطح
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َ
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لَ
ایبؿایک۔
رافی  :دسمد،ییحی،اشہؾ،نبایبدبعاہلل،اتقدہ،اوبااعلہیل،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تخستبیصمےسانپہامےنگنےساکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
تخستبیصمےسانپہامےنگنےساکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1273

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪سیم ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَىٔی ُس َ ٌّیم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ک َ َ
ئ َو َز َر ٔک َّ
ئ َٗا َُ ٢سٔ َِیا ُ ٪ا َِ ٟحس ُ
ٔیث ثَ ََل ْث زٔ ِز ُت أََ ٧ا
ئ َو َط َ٤ا َت ٔة اَلِ َ ًِ َسا ٔ
ئ ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
ئ َو ُسو ٔ
اٟظ َ٘ا ٔ
َی َت ٌَ َّوذُ َٔ ٩ِ ٣ج ِض ٔس ا َِ ٟب ََل ٔ

َواح َٔس ّة ََل أَ ِزرٔی أَیَّ ُت ُض َّ٩ه ٔ َی
یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ،یمس ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ،ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملستخستبیصمےس،افردبک یتےکاپےن،افرربیدقتریافردونمشںےکےنعط ےسانپہامےتگنےھت،ایفسؿ اک
ایبؿےہہکدحثیںیمنیتابںیتںیھت،اسرپںیماکیزایدہرکدیےھجمایدںیہناؿںیموکؿےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،یمس،اوباصحل،رضحتاوبرہریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

للھ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا مارلقیفاالیلعد ہرکداعامانگن۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
للھ
یبنیلصاہللہیلعفملساکا مارلقیفاالیلعد ہرکداعامانگن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1274

راوی  :سٌیسبًٔ ٩ي ٍٟ ،یث ً٘ی ،١اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب اور رعوہ ب ٩زبي ٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َّ
رع َوةُ بِ ُ٩
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َو ُ ِ
یح
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢وص َُو َػ ٔح ْ
اٟزُّبَيِ ٍ ٔفٔی رٔ َجا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ

ُ ٩َِ ٟي ِ٘ َب َف ٔ َ ٧ي ٌّی َٗ ُّم َحًَّی َی َزی ََ ٌَ ِ٘ ٣س ُظ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ث ُ َّ ٥یُ َديَّ ٍُ َٓ َ٤َّ ٠ا َ ٧زَ َ ٢بٔطٔ َو َرأ ِ ُس ُط ًَل َی َٓد ٔ ٔذی ُُش َٔی ًََِ ٠یطٔ َسا ًَ ّة ث ُ َّ ٥أَٓ َ
َاٚ
َ
اٟش ِ٘ ٕٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
ارَ٧ا َو ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَُ َّ ٧ط ا َِ ٟحس ُ
ْص ُظ ِلٔ َی َّ
ا ٪یُ َح ِّسث ُ َ٨ا
اُ ٠ٟض َّ ٥اَّ ٟزٓ َٔی ٙاَلِ َ ًِل َی ُُِٗ ٠ت ِٔذّا ََل َی ِد َت ُ
ٔیث َّأ ٟذی ک َ َ
َٓأ ِط َد َؽ َب َ َ
آِ کَٕ ٤َ ٔ ٠ة َتک َ َّ ٥َ ٠ب ٔ َضا َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥اَّ ٟزٓ َٔی ٙاَلِ َ ًِل َی
َوص َُو َػ ٔح ْ
یح َٗاَِ ٟت َٓکَاِ َ ٧ت تَٔ ٠
ِک ٔ َ
دیعسنب عفیسز ،ثیل لیقع ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم افر رعفہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض
اہللاعتٰیلاہنعےنایبؿایک،ہکروسؽیلصاہللہیلع فآہلفملساینپدنتریتسیکاحتلںیمرفامایرکےتےھت،ہکرہیبنوکفافتےسےلہپ

اس اکاقمؾ تنج ںیم دالھکای اجات ےہ ،رھپ اایتخر دای اجات ےہانچہچن بج آرضحنت فیک فافت وہح  ےہ ،وتاس فتق آپ اک رس ریمی
لل َّ
ِ
ھ
َ
ُ
َ
َ
راؿ رپ اھت ،وھتڑی دری آپ رپ یشغ اطری ریہ ،رھپ اافہق وہا ،وت آپ ےن اینپ اگنہ تھچ یک رطػ ااھٹ ی رھپ ﴿ا ّم ارلّ َ
ف َْٔال ْیَل﴾
رفامای ،ںیم ےن اہک ،ہک آپ دنتریتس یک احتل ںیم وج ایبؿ رفامےت ےھت فہ چس اھت ،رضحت ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک آپ ےک
لل َّ
ِ
ھ
َ
ُ
َ
ف َْٔال ْیَل۔
ہنمےسآرخیاافلظوجےلکنفہیہیےھتینعا ّمارلَّ َج
رافی  :دیعسنبعفیسز،ثیللیقع،انباہشب،دیعسنببیسمافررعفہنبزریبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومتافرایحتیکداعامےنگناکایبؿ...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ومتافرایحتیکداعامےنگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1275

راوی ٣ :شسز ،یحٌی اس٤اًیٗ ،١یص

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت َخبَّابّا َو َٗ ِس ِاَ ٛت َوی َس ِب ٌّا َٗا ََِ ٟ ٢و ََل أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضاَ٧ا أَ ِِ َ ٧ ٪سًُ َو بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت ََ ٟس ًَ ِو ُت بٔطٔ

دسمد،ییحیاامسلیع،سیقےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکںیمن ببےکاپسآای،اںوہںےناستداغوگلاےئےھت،
اںوہںےناہک،ہکارگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمہومتیکداعرکےنےسعنمہنرفامےتوتںیماسیکداعرکات۔
رافی  :دسمد،ییحیاامسلیع،سیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ومتافرایحتیکداعامےنگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1276

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی  ،اس٤اًیٗ ،١یص

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َٗ ِی ْص َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت َخبَّا ّبا َو َٗ ِس ِاَ ٛت َوی َس ِب ٌّا فٔی بَ ِلٔ٨طٔ

ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و َُِ ٟ ٢و ََل أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضاَ٧ا أَ ِِ َ ٧ ٪سًُ َو بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت ََ ٟس ًَ ِو ُت بٔطٔ

دمحمنبینثم ،ییحی ،اامسلیع ،سیقےسرفاتیرکےت ںیہ اںوہںےنایبؿ ایکہک ںیمن ببریضاہللاعتٰیلہنع ےک اپسآایوہنجں ےن
ا ےن ٹیپ رپاسھتداغوگلاےئ ےھت،وت ںیم ےناؿوک ےتہکوہےئانسہکارگ یبنیلص اہللہیلعفآہلفملس ںیمہومتیکداعرکےن ےس
عنمہنرفامےتوتںیماسیکداعرکات۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،اامسلیع،سیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ومتافرایحتیکداعامےنگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1277

راوی  :اب ٩سَل ،٦اس٤اًی ١ب٠ً ٩یہً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩س ََل ٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َّ
ت ََِٓ ٠ی ُ٘ َِّ ١
َّ
اََ ٪ل ب ُ َّس َُ ٣ت َّ ٨ِّ ٤یا ِ ٤َِ ٠ٟٔو ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِحیٔىٔی َ٣ا
رضٕ َ٧زَ َ ٢ب ٔطٔ َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٥َ ٠ل یَ َت َ٨َّ ٤ي َ َّن أَ َح ْس ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟو َت ٓ ُ ٔ ٟ

کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟح َیاةُ َخي ِ ّ ٍا لٔی َو َت َو َّٓىٔی ِٔذَا کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟوَٓاةُ َخي ِ ّ ٍا لٔی
انبالسؾ ،اامسلیع نب ہیلع ،دبعازعلسی نب بیہص ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتیرکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتںیمےسوکح صخشآےنفا یفیلکترپومتیکانمتہنرکےافرارگاسوکومتیک
انمت رکین یہ ےہ وت اس وک انہک اچےئہ ای اہلل! ےھجم زدنہ رھک بج کت ہک زدنہ رانہ ریمے ےئل رتہب وہ ،افر ےھجم ااھٹ بج ہک ریما رمان
ریمےےیلرتہبوہ۔
رافی  :انبالسؾ،اامسلیعنبہیلع،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچبںےئلیکربتکیکداعرکےنافراؿےکرسرپاہھتریھپےناکایبؿ،افراوبومٰیسر...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
وچبںےئلیکربتکیکداعرکےنافراؿےکرسرپاہھتریھپےناکایبؿ،افراوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایک،ہکریمےاہںاکیڑلاکدیپا وہا،وتآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناسےئلیکربتکیکداعرفامح ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1278

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،حات ٥جٌس بً ٩بساٟزح ،٩٤سائب ب ٩یزیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحات ْٔ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٟح ٌِ ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َّ
یس َي ُ٘و ُ ٢ذَ َص َب ِت بٔی َخا ًَٟٔی
اٟشائ َٔب بِ ََ ٩یز ٔ َ
ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس ََّ٘ َٓ ٥٠اَِ ٟت َیا َر ُسو ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪ابِ ٩أ ُ ِخًٔی و ٔج ٍْ ََٓ ٤شحَ َرأِسٔی و َز ًَا لٔی بٔا ِٟب َ َ ٍ َٔ ٛة ث ُ ََّ ٥تو َّؿأ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ َ َ َ
َ
َ

ِٕ هَ ِضزٔظ ٔ َٓ َ٨وَ ِز ُت ِلٔ َی َخا َتٔ٤طٔ بَي ِ َن َٛتٔٔ َِیطٔ ِٔ ٣ث َ ١زٔ ِّر ا َِ ٟح َح َٔ ٠ة
َٓٔ
َرشبِ ُت َٔ ٩ِ ٣و ُؿوئ ٔطٔ ث ُ َُّ ٤ُِ ٗ ٥ت َخَ ٠

ہبیتقنبدیعس،احمتدعجنب دبعارلنمح،اسبئ نبسیدیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی رکےتںیہہکریمےاخہل ےھجموکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفملسیکدختمںیمےلیئگ،افررعضایک،ہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریماہیاھباجنامیبرےہآپےنریمے

رساپاہھتریھپا،افرریمےےئلربتکیکداعرفامح رھپفوضایکوتںیمےنآپےکفوضاکناچوہااپینایپ،رھپںیمآپےکےھچیپڑھکاوہا
وتںیمےنآپےکدفونںڈنموھںےکدرایمؿرہموبنتوکداھکیوجدنہلےکرپدےےکنٹبیکرطحیھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،احمتدعجنبدبعارلنمح،اسبئنبسیدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
وچبں ےئلیکربتکیکداعرکےنافراؿےکرسرپاہھتریھپےناکایبؿ،افراوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایک،ہکریمےاہںاکیڑلاکدیپا وہا،وتآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناسےئلیکربتکیکداعرفامح ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1279

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ ،اب ٩وہب ،سٌیس ب ٩ابی ایوب ،ابوً٘ی١

ْخ ُد بٔطٔ َج ُّس ُظ ًَ ِب ُس اہللٔ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ َ٘ ِی ٕ ١أَُ َّ ٧ط ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اَ ٪ی ِ ُ
ٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ

اٟشو ََٔ ٓ ٚی ِظتَ ٍ ٔی َّ
َ ِ٨َ ٛا َٓإ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
اٟل ٌَ َاََ ٓ ٦ی َِ٘ ٠ا ُظ ابِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َوابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ََی ُ٘ َوَل ٔ ٪أَ ِ ٔ
اٟشو ٔ ٚأَ ِو ِلٔ َی ُّ
بِ ُ ٩صٔظَ اُّ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦
َک بٔا ِٟب َ َ ٍ َٔ ٛة َٓ ُی ِ ٔ ُ
اب اٟزَّاح ٔ ََ ٠ة َ٤َ ٛا ه ٔ َی َٓ َي ِب ٌَ ُث ب ٔ َضا ِلٔ َی ا ِ٨ِ ٤َ ٟز ٔ ٔ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َز ًَا َ ٟ
َفبَّ َ٤ا أَ َػ َ
رشُ ٛض ُِ َ ٥

دبعاہللنبوی ف،انبفبہ،دیعسنبایباویب،اوبلیقعےسرفاتیرکےتںیہ،ہکھجموکریمےدادادبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
نب اشہؾ ابزار یک رطػ ےل اجےت افر فاہں ےس ہلغ رخدیےت ،اؿ ےس انب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےتلم،وتےتہکہکمہوکیھبرشکیرکول،اسےئلہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہمترےےئلربتکیکداعیکےہ(ہیاؿوکرشکی
رکےتیل)ارثکااسیوہاتہکوساررپدلاوہاہلغرھگرپوجںاکوتںاسملآات
رافی  :دبعاہللنبوی ف،انبفبہ،دیعسنبایباویب،اوبلیقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
وچبںےئلیکربتکیکداعرکےنافراؿےکرسرپاہھتریھپےناکایبؿ،افراوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایک،ہکریمےاہںاکیڑلاکدیپا وہا،وتآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناسےئلیکربتکیکداعرفامح ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1280

راوی ً :بساٌٟزیزً ،بساہلل  ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،ػاٟح بٛ ٩یشا ٪اب ٩طہاب

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ ُ٩
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
اَّ ٟزبٔی ٍٔ َوص َُو َّأ ٟذی ََّ ٣خ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َو ِجضٔطٔ َوص َُو ُ ََُل ْ ٩ِ ٣ٔ ٦ب ٔئِزٔص ِٔ٥
دبعازعلسی ،دبعاہلل ،اربامیہ نب دعس ،اصحل نبشیکؿ انب اہشب ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےنایبؿ ایک ،ہک ےھجم ےس ومحمد نب
رعیبےنایبؿایک،ہیفیہںیہ،ہکاؿیکمکینسےکفتقاؿےکونکںیےساپینےلرک آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےک
ہنمرپیلکیکیھت۔
رافی  :دبعازعلسی،دبعاہلل،اربامیہنبدعس،اصحلنبشیکؿانباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
وچبںےئلیکربتکیکداعرکےنافراؿےکرسرپاہھتریھپےناکایبؿ،افر اوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایک،ہکریمےاہںاکیڑلاکدیپا وہا،وتآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناسےئلیکربتکیکداعرفامح ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1281

راوی ً :بساً ،٪بساہلل  ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِؤتَی ب ٔ ِّ
اٟؼب ِ َیا ََٔ ٓ ٪ی ِس ًُو َُ ٟض َِٓ ٥أت ُ َٔی بٔ َؼ ٔي ٕ ٓی ٓ ََبا ًََ ٢ل َی ث َ ِوبٔطٔ ٓ ََس ًَا ب ٔ َ٤ا ٕئ َٓأ َ ِت َب ٌَ ُط ِٔیَّا ُظ َوَ ٥َِ ٟي ِِ ٔش ُِ ٠ط
دبعاؿ ،دبعاہلل  ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاپسےچبالےئاجےتےھت،افرآپاؿ ےئلیکداعرکےتےھت،انچہچناکیہچبالایایگوتاسےنآپرپاشیپبرکدای،آپےن
اپینوگنمارکاسرپاہبدای،افراسوکدوھایںیہن۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
وچبںےئلیکربتکیکداعرکےنافراؿےکرسرپاہھتریھپےناکایبؿ،افراوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایک،ہکریمےاہںاکیڑلاکدیپا وہا،وتآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناسےئلیکربتکیکداعرفامح ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1282

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ث ٌََِ ٠ب َة بِ ُٔ ٩ػ ٌَيِ ٍ ٕ َوک َ َ

َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ََ ٣شحَ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َرأَی َس ٌِ َس بِ َ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ یُوتٔزُ ب ٔ َز ِٕ ٌَ ٛة

اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،ایبؿرکےتںیہھجمےسدبعاہللنبہبلعثےننجےکرسرپروسؽاہللےناہھتریھپااھت،ایبؿایکہکاںوہں
ےندعسنبایبفاقصوکاکیرتعکفرتڑپےتھوہےئداھکی۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسرپدرفدےنجیھباکایبؿ...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسرپدرفدےنجیھباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1283

راوی  :آز ،٦طٌبہ ،حً ،٥ٜبساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح ََٗ ٥ُ ٜا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َٗا ََ ٔ َٟ٘ ٢یىٔی َُ ٌِ ٛب بِ ُِ ًُ ٩ح َز َة َٓ َ٘ا َ ٢أََلَ
ٕ
ٕ نُ َش َِِّ ٠ًَ ٥ُ ٠ی َ
أُصِسٔی ََ ٟ
ک َٓ َِ ٜی َ
ِ َد ًَ َِ ٠ي َ٨ا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِس ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا َِ ٛی َ
ک َص ٔسیَّ ّة ِ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
یس َّ
ک َٗا َُ٘ َٓ ٢وُٟوا َّ
اُ ٠ٟض َّ٥
یس َ٣حٔ ْ
ک َحْ ٔ٤
اُ ٠ٟض ََّ ٥ػًَ ِّ١ل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َو ًَل َی آ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا َػ َِّ ٠ی َت ًَل َی آ ِٔٔ ٢بِ َزاص َٔیَ َّ ٧ِٔ ٥
نُ َؼل ِّی ًََِ ٠ی َ

یس
یس َ٣حٔ ْ
ک َحْ ٔ٤
بَارٔ ِک ًَل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َو ًَل َی آ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا بَ َار َِ ٛت ًَل َی آ ِٔٔ ٢بِ َزاص َٔیَ َّ ٧ِٔ ٥

آدؾ،ہبعش،مکح،دبعارلنمحنبایبیلیل ےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکھجمےسبعکنبرجعہےلمافراہکہکایکںیممتوک
اکی دہہی  شی ہن رکفں؟ یبن یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس رشتفی الےئ وت مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل مہ آپ رپ السؾ ڑپانھ وت
لل َّ
ِت
ھ
ن
َ
َ
َ
َ
آؽ ُ َ َّ
َ َیَل ُ َ َّ
آؽ ِإ ْ ٹ َ زتا َم
حُمٍ َ ََ َصل ّ ْی َت َیَل ِ
حُمٍ َف َیَل ِ
اجےتن ںیہ نکیلسکرطح درفد ںیجیھب ،آپ ےن رفامایہک اس رطح وہک۔ ا ُ َّم َ ّ ِ
لل َّ
ِت
ھ
ن
م
إ َن َ ِ م
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
آؽ ُ َ ّ
ک َیَل ُ َ ّ
َح َحِ ٹن ٌد۔
آؽ ِإ ْ ٹ َ زتا َم ِإ َّ َ ج
ک َیَل ِ
حُمٍ َف َیَل ِ
حُمٍ َ ََ َنٹ َر ْ َ
ن َِ ٌ
ِّ َ ٌ
َح َحِ ٹن ٌدا َّم َنٹ ِر ْ
رافی  :آدؾ،ہبعش،مکح،دبعارلنمحنبایبیلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسرپدرفدےنجیھباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1284

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩ح٤زہ ،اب ٩حاز ٦اور زر اور زی ،یزیسً ،بساہلل ب ٩خباب ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َحازَٔ ٕ ٦و َّ
َّاب ًَ ِ ٩أَبٔی َس ٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی
یس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩خب ٕ
اٟس َرا َو ِرز ٔ ُّی ًَ َِ ٩یز ٔ َ

ٕ نُ َؼل ِّی َٗا َُٗ ٢وُٟوا َّ
َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ صَ َذا َّ
ک َ٤َ ٛا
اُ ٠ٟض ََّ ٥ػًَ ِّ١ل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س ًَ ِبس َٔک َو َر ُسوَ ٔ ٟ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
ک َٓ َِ ٜی َ
َػ َِّ ٠ی َت ًَل َی ِٔبِ َزاص َٔیَ ٥وبَارٔ ِک ًَل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َو ًَل َی آ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا بَ َار َِ ٛت ًَل َی ِٔبِ َزاص َٔیَ ٥وآ ِٔٔ ٢بِ َزاص َٔی٥

اربامیہ نب زمحہ ،انب احزؾ افر درافردی ،سیدی ،دبعاہلل نب ن بب ،اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن
ایبؿایکہکمہےنرعضایکایروسؽاہللمہآپوکالسؾرکانوتاجےتنںیہنکیلآپرپدرفدسکرطحںیجیھب،آپےنرفامایہکاس
لل َّ
ِت
ِت
ھ
ن
ن
َ
َ
َ
َ
َ
َ
آؽ ُ َ َّ
ک َیَل ُ َ َّ
َ َیَل ُ َ َّ
حُمٍ َ ْ ٹ
آؽ
ک َیَل ِإ ْ ٹ َ زتا َم َف ِ
حُمٍ َف َیَل ِ
رطح وہک۔ ﴿ا ُ َّم َ ّ ِ
حُمٍ َ ََ َنٹ َر ْ َ
ع َ
ِک َف َروُسکِلَ َ ََ َصل ّ ْی َت َیَل ِإ ْ ٹ َ زتا َم َف َنٹ ِر ْ
ِت
ِإ ْ ٹ َ زتان َم﴾۔
رافی  :اربامیہنبزمحہ،انباحزؾافردرافردی،سیدی،دبعاہللنبن بب،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکیبنیلصاہللہیلعفملسےکالعفہدفرسفںرپیھبدرفداجیھباجاتکسےہ...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ایکیبنیلصاہللہیلعفملسےکالعفہدفرسفںرپیھبدرفداجیھباجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1285

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ ،اب ٩ابی اوفی

أِ ٪ذَا أَتَی َر ُج ْ ١أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

اُ ٠ٟض ََّ ٥ػَِ ٠ًَ ِّ١یطٔ َٓأ َ َتا ُظ أَبٔی بٔ َؼ َس َٗتٔطٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َؼ َس َٗتٔطٔ َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض ََّ ٥ػًَ ِّ١ل َی آ ٔ ٢أَبٔی أَ ِوفَی
امیلسؿ نب  جب ،ہبعش ،رمعف نبرمہ ،انب ایب افیف ےس رفاتی رکےت ںیہہک بج وکح صخش یبن یلص اہللہیلعفملس ےک اپس دصہق
َّ
لل َّ
ھ
ُ
َعَلَن ِش﴾،انچہچنریمےفادلبجدصہقےلرکآپےکاپسآےئوتآپےنرفامایہک﴿الل ُھ ّجمَ
َ
َ
ےلرکآاتوتآپرفامےت﴿ا ّم ّ ِ ْ
آؽ َأ ِ ٹت َأ ْف َف﴾۔اےاہللایبافیفیکافالدرپرتمحرفام۔
َ َ َیَل ِ
َ ِّ
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،رمعفنبرمہ،انبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ایکیبنیلصاہللہیلعفملسےکالعفہدفرسفںرپیھبدرفداجیھباجاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1286

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟکً ،بساہلل ب ٩ابی بُک ،ابوبُک٤ً ،زو ب ٩س٠ی ٥زرِی ،ابوح٤سی ساًسی رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٥اٟزُّ َرِ ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو
ک َٗا َُٗ ٢وُٟوا َّ
حُ َِ ٤ی ٕس َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ػًَ ِّ١ل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َوأَ ِز َوا ٔجطٔ َوذُ ِّریَّتٔطٔ َ٤َ ٛا
ٕ نُ َؼل ِّی ًََِ ٠ی َ
اٟشأًس ُّٔی أَُ َّ ٧ض َِٗ ٥اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
یس
یس َ٣حٔ ْ
ک َحْ ٔ٤
َػ َِّ ٠ی َت ًَل َی آ ِٔٔ ٢بِ َزاص َٔیَ ٥وبَارٔ ِک ًَل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َوأَ ِز َوا ٔجطٔ َوذُ ِّریَّتٔطٔ َ٤َ ٛا بَ َار َِ ٛت ًَل َی آ ِٔٔ ٢بِ َزاص َٔیَ َّ ٧ِٔ ٥

دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبایبرکب،اوبرکب،رمعفنبمیلسزریق،اوبدمحیاسدعیریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہں
لل َّ
ھ
َ
ُ
حُمٍَ
َ
َ
َ
َیَل ُ َ ّ
ےنایبؿایکہکولوگںےنرعضایکایروسؽاہللمہسکرطحآپرپدرفدںیجیھب،آپےنرفامایہکاسرطحوہک،ا ّم ّ ِ
ن ِت
ن ِت
َحمَحِ ٹن ٌد۔اخل
ک َ َیَل ُ َ َّ ج
ک َ َیَل ِ
َف َأزْ َفا ِ ٹخ ِش َفذ ُّر ِّی َِن ِش َ ََ َصل َّ ْی َت َ َیَل ِ
حُمٍ َف َأزْ َفا ِ ٹخ ِش َفذ ُّر ِّی َِن ِش َ ََ َنٹ َر ْ َ
ن َِ ٌ
آؽ ِإ ْ ٹ َ زتا َم َف َنٹ ِر ْ
آؽ ِإ ْ ٹ َ زتا َم ِإ َّ َ
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعاہللنبایبرکب،اوبرکب،رمعفنبمیلسزریق،اوبدمحیاسدعیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانایاہللسجوکںیمےنفیلکتدیےہوتاےساسےکف...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانایاہللسجوکںیمےنفیلکتدیےہوتاےساسےکفاےطسافکرہافررتمحانبدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1287

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍن ٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
ک
ک َُ ٟط ُ َِقبَ ّة َِِٔ ٟی َ
اُ ٠ٟض ََّٓ ٥أ َ ُّی َ٤ا ُِ ٣ؤ َٔ ٩ٕ ٣سبَب ِ ُت ُط َٓا ِج ٌَ ِ ١ذََ ٔ ٟ

یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ

ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم
ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ای اہلل سج اامیدنار وک ںیم ےن ربا الھب اہک وت ایقتم ےک دؿ اس وک رقتب اک ذرہعی
انبدے۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونتفںےسانپہامےنگناکایبؿ...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ونتفںےسانپہامےنگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1288

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،ہظاٗ ،٦تازہ ،ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َسأَُٟوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی
َ
ٔب ٓ ََؼٌ َٔس ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍَ َٓ َ٘ا ََ ٢لَ َت ِشأَُٟونٔی ا َِ ٟی ِو ََ ٩ِ ًَ ٦ط ِی ٕئ ِ ٔ ََّل بَ َّي ُِ ٨ت ُط َلَ َٓ ٥ِ ُٜح ٌَُِ ٠ت أَُ ِ ٧وزُ یَٔ٤ي ّ٨ا َو ٔط َّ ٤اَل َٓإٔذَا
أَ ِحٔ َِو ُظ ا ِِ ٤َ ٟشأ ََ ٟة َٓ َِـ َ
أِ ٪ذَا ََلوَی اِّ ٟز َجا َ ٢یُ ِسع َی َِ ٔ ٟيِ ٍ ٔأَبٔیطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٩ِ ٣أَبٔی َٗا َ٢
ک ُ َُّ ١ر ُج ََٕ ١ل ٌّٖ َرأِ َس ُط فٔی ث َ ِوبٔطٔ َی ِبکٔی َٓإٔذَا َر ُج ْ ١ک َ َ
حُ َذا َٓ ُة ث ُ َّ ٥أَ ِنظَ أ َ ًُ َ٤زُ َٓ َ٘ا ََ ٢رؿٔي َ٨ا بٔاہللٔ َربًّا َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ََل ٔ ٦زٔی ّ٨ا َوب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُس ّوَل َن ٌُوذُ بٔاہللٔ ٔ٩ِ ٣
ا ِٔٔ ٟت َ ٔن َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َرأَیِ ُت فٔی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ َو َّ ِّ
ار َحًَّی
اٟرش کَا َِ ٟی ِوُّ َٗ ٔ ٦م ُِٔ َّ ٧ط ُػوِّ َر ِت لٔی ا َِ ٟح َُّ ٨ة َواُ ٨َّ ٟ
ی ٩آ َُ٨٣وا ََل َت ِشأ َ ُٟوا ًَ ِ ٩أَ ِط َیا َئ ِ ٔ ِ٪
َک ً ٔ َِ ٨س َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
َرأَیِ ُت ُض َ٤ا َو َرا َئ ا َِ ٟحائ ٔٔم َوک َ َ
اَ َٗ ٪تا َزةُ َی ِذ ُ ُ

تُ ِب َس َلَ ٥ِ ُٜت ُش ِؤ ُ٥ِ ٛ

صفح نبرمع،اشہؾ،اتقدہ ،اسنریضاہللاعتٰیل ہنعےتہک ںیہ،ہکولوگں ےنآرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملس ےس ھچکوپانھچرشفع
ایکبجولگتہبزایدہوساؽرکےنےگل وتآپوکہصغآایگ،افرربنمرپڑچھرکرفامای،آجمتےسوجیھبوپوھچےگںیماسوکوھکؽ
رک ایبؿ رکدفں اگ ،رافی اک ایبؿ ےہ ہک ںیم داںیئ ابںیئ رظن دفڑا رکدےنھکی اگل ،وت رظن آای ہک رہ صخش ا ےن ڑپکے ںیم ہنم ےٹیپل وہےئ
ےہ،افررفراہےہ،اؿںیماکیآد یااسییھباھتسجوکولگڑلاح ےکفتقاسےکابپےکالعفہیسکدفرسےیکرطػوسنمب
رکےت ےھتانچہچن اس ےن وپاھچ ،ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما ابپ وکؿ ےہ؟ آپ ےن رفامای زحاہف! رھپ رمع م ےن ےگل وہک
رصننا اب اہلل راب اخل ینع مہ اہلل ےک رب وہےن افر االسؾ ےک دنی وہےن افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک روسؽ وہےن رپ رایض
وہےئ مہ ونتفں ےس اہللیک انپہ امےتگن ںیہ ،وت آرضحنت یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک ںیم ےنآجیکرطح یھبکریخ ف رش ںیہن
داھکی ،ریمے اسےنم تنج افر منہج یک وصرت  شی یک یئگ ،اہیں کت ہک ںیم ےن اؿ دفونں وک دویار ےک ےھچیپ داھکی افر اتقدہ اس
ُ لَُک
ي َُ
﴿ن َأ ُّ َا َّ ِ
ُک﴾۔
نُ ْ
آما َل َ ْتَٔ ُُانَعْ َأ ْ َشئَ ِإ ْؿ ْ ٹ َ
ت ْم َ ُ ْ
دحثییکایبؿرکےنےکفتقہیآتییھبایبؿرکےتےھت۔ َ
ال َ
رافی  :صفحنبرمع،اشہؾ،اتقدہ،اسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولوگںےکہبلغےسانپہامےنگناکایبؿ...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ولوگںےکہبلغےسانپہامےنگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1289

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،اس٤اًی ١ب ٩جٌَف٤ً ،زو ب ٩ابی ً٤ز ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َِ ٣ول َی ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ح َِ ٨لبٕ أَُ َّ ٧ط
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٔ ٥َ ٠لَبٔی ك َ َِ ٠ح َة ا َِ ٟتِ ٔ٤ص َ٨َ ٟا ُ ََُل ّ٣ا ٔ٤َ ٠ِ ُٔ ٩ِ ٣اَ ٥ِ ُٜٔ٧ی ِد ُس ُ٣ىٔی
َْخ َد بٔی أَبُو كَ َِ ٠ح َة یُ ِزز ٔ ُٓىٔی َو َرائَطُ َُٓ ٨ِ ُٜت أَ ِخ ُس َُ ٦ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ َّ٤َ ٠ا َ٧زَ َُ ٨ِ َُٜٓ ٢ت أَ ِس ٌَُ ٤طُ یُِٜثٔ ٍُ أَ َِ ٪ي ُ٘و َ٢
ٓ ََ
َّ
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟض َِّ ٥وا َِ ٟحزَ َٔ ٪وا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِل ََ ٜش َٔ ١وا ِٟبُ ِد َٔ ١وا ُِ ٟحب ِ ٔن َو َؿ ََّ ٍٔ ٠
اٟسیِ َٔ ٩وَََُ ٠بةٔ اِّ ٟز َجا ٔ ٥َِ ٠َٓ ٢أَ َز ِ ٢أَ ِخ ُس ُُ ٣ط
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
ئ ث ُ َّ ٥یُزِز ٔ ُٓ َضا َو َرائ َ ُط
َحًَّی أَٗ َِب ِ٨َ ٠ا َٔ ٩ِ ٣خ ِیب َ َ ٍ َوأَٗ َِب َ ١بٔ َؼ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ حٌُ َ ٕ ٓی َٗ ِس َح َاز َصا َُٓ ٨ِ ُٜت أَ َرا ُظ یُ َحوِّی َو َرائ َ ُط بٔ ٌَ َبائ َ ٕة أَ ِو َ ٔ ٛشا ٕ
ک ب ٔ َ٨ائ َ ُط ب ٔ َضا ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ََ ١حًَّی ِٔذَا بَ َسا
َحًَّی ِٔذَا ُ٨َّ ٛا بٔاٟؼَّ ِض َبا ٔ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ئ َػ ََ ٍَ ٨ح ِی ّشا فٔی َ ٔ ٧ل ٍٕ ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َ٠ىٔی ٓ ََس ًَ ِو ُت رٔ َج ّاَل َٓأَکَُ٠وا َوک َ َ

َ َٖ ًَل َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٗا ََّ ٢
ُح ُ٣َ ٦ا بَي ِ َن َج َبَِ ٠ی َضا ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا َُح ََّ ٦بٔطٔ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أ ُ َ ِّ
َُ ٟط أ ُ ُح ْس َٗا ََ ٢ص َذا ُجب َ ِی ْ ١یُحٔب ُّ َ٨ا َوُ٧حٔ ُّب ُط َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِ َ
ِٔبِ َزاصٔی َُ َّٜ ٣َ ٥ة َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َُ ٟض ِ ٥فٔی ُِّ ٣سص َِٔ ٥و َػاً ٔض ٔ ِ٥
ہبیتقنبدیعس،اامسلیعنبرفعج،رمعفنبایبرمع،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہ،ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعےسرفامای،ا ےنڑلوکںںیمےس اکیڑلاکریمیدختمےکےئلددیفانچہچناوبہحلطریضاہللاعتٰیلہنعھجم
وک ا ےن ےھچیپ وسار رکےک ےل ےئگانچہچن ںیم روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختم رکےن اگل بج یھب آپ ارتےت ،وت آپ وک
لت
لع
لھ
للھ
ارثک ہی رفامےت وہےئ اتنس ہک ا م این اوعذکب نم ا م فازحلؿ فا حٹرز فالکشل فا ٹ جل فانبجل فولض ادلنی فعلنٹہ ارلاجؽ ںیم ربارب آپ
یکدختمںیمراہاہیںکتہکمہبجربیخےسفا سوہےئوتآپےنہیفصریضاہللاعتٰیلہنعتنبییحوکاسھتےلرکنجےس
اکنح ایک اھت ںیم آپ وک دھکی راہ اھت ،ہک اینپ اچدر ای لبمک اک رپدہ رکےک ا ےن ےھچیپ اؿ وک وسار رکےتیل ےھت ،اہیں کت ہک مہ بج اقمؾ
ابہصء ںیم ےچنہپ ،وت آپ ےن یح ایتر رکا رک اس وک دخرتوخاؿ رپ روھکاای ،رھپ ےھجم اجیھب ،وت ںیم ولوگں وک الب رک ےل آای ولوگں ےن اھکان

اھکای،ہیفہمیلیکدوعتیھت،رھپفاہںےسآےگڑبےھاہیںکتہکبجادحاہپڑرظنآای،وترفامایہیفہاہپڑےہوجھجمےستبحمراتھک
ےہ،افرمہیھباےسوبحمبرےتھکںیہبجودہنیےکرقبیےچنہپ،وترفامای،ایاہللںیماسےکدفونںاہپڑفںےکدرایمؿیکزنیموک
 جاؾرقارداتیوہںسجرطحاربامیہہیلعامالسؾےن وک جاؾرقاردایاھتاےاہللودہنیفاولں وکاؿےکودںیم،افراؿےکاصع
ںیمربتکاطعرفام۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اامسلیعنبرفعج،رمعفنبایبرمع،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذعابربقےسانپہامےنگناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ذعابربقےسانپہامےنگناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1290

راوی  :ح٤یسی سٔیا٣ ،٪وسی بً٘ ٩بہ ،ا ٦خاٟس ب٨ت خاٟس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ٤ا

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَُ َّ٦خإ ٔ ٟس ب ٔ َِ ٨ت َخإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢و ٥َِ ٟأَ ِس َ ٍِ ٤أَ َح ّسا َسٍَ ٔ٤
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اب ا َِ٘ ٟبِ ٍ ٔ
ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ي ِ َ ٍصَا َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت ٌَ َّوذُ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
دیمحیایفسؿ،ومٰیسنبہبقع،اؾاخدلتنباخدلریضاہللاعتٰیل امہنےتہکںیہ،ہکںیمےنآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسوکذعاب
ربق ےسانپہامےتگنوہےئ انس( ومٰیسنبہبقع ےن اہک ،ہکاؾ اخدلریضاہللاعتٰیل اہنع ےک وساںیم ےن یسکوک یبن یلصاہلل ہیلع فآہل فملس
ےسےننسےکقلعتمںیہنانس)
رافی  :دیمحیایفسؿ،ومیسنبہبقع،اؾاخدلتنباخدلریضاہللاعتٰیل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ذعابربقےسانپہامےنگناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1291

راوی  :آز،٦طٌبہً ،بسا٠٤ٟک٣ ،ؼٌب

ِ
َکصُ ٩ِ ًَ َّ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَبٕ ک َ َ
اَ ٪س ٌِ ْس َیأ ُ٣زُ ب ٔ َد ِٕ ٤ص َو َی ِذ ُ ُ
اَ ٪یأ ِ ُ٣زُ بٔضَّٔ َّ٩
ک أَ ِ ٪أ ُ َر َّز ِلٔ َی أَ ِرذَ ٔ ٢ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َوأًَُوذُ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحب ِ ٔن َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِد َٔ ١وأًَُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ک َ َ
اٟسَ ِ ٧یا َي ٌِىٔی ٓٔت ِ ََ ٨ة َّ
اب ا َِ٘ ٟبِ ٍ ٔ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اٟس َّجا َٔ ٢وأًَُوذُ ب ٔ َ
بٔ َ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ُّ
آدؾ،ہبعش ،دبعاکلمل ،بعصم ےتہک ںیہ ،ہک دعس اپچن ابوتں ےس انپہ امےنگن اک مکح دےتی ےھت ،افر اؿ اپچن ابوتں ےک قلعتم آرضحنت
لل َّ
ھ
ّ
ُ
نِم
ن ْ
یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفاتیرکےتےھت ہک آپاؿ ابوتں ےسانپہامےتگنےھت (آپ رفامےتےھتہک)ا َّم ِإ ِ ج
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ابال ْ َلیْٹ ِسز۔
َ َع ِ
رافی  :آدؾ،ہبعش،دبعاکلمل،بعصم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ذعابربقےسانپہامےنگناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1292

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابووائَّ٣ ،١سو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َز َخَِ ٠ت ًَل َ َّی ًَ ُح َوزا ٔ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ُٕٔ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١
َّ
َْخ َج َتا
ُٔ ًُ ٩ِ ٣حز ٔ َی ُضوز ٔ ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ٟتا لٔی ِ ٔ َّ ٪أَصِ َ ١ا ُِ٘ ٟبُورٔ ي ٌَُ َّذب ُ َ
و ٪فٔی ُٗبُورٔص َِٜٔ َٓ ٥ذبِ ُت ُض َ٤ا َو ٥َِ ٟأ ُ ِنٌ ِٔ ٥أَ ِ ٪أ ُ َػ ِّس َٗ ُض َ٤ا ٓ َ َ
و٪
ََک ُت َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس َٗ َتا ُِٔ َّ ٧ض ِ ٥ي ٌَُ َّذب ُ َ
َو َز َخ ًََ ١ل َ َّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َٟطُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َُّ ًَ ٪ح َوزیِ َٔ ٩وذ َ ِ
اب ا َِ٘ ٟبِ ٍ ٔ
ًَ َذا ّبا َت ِش َُ ٌُ ٤ط ا َِ ٟب َضائ ٔ ُ ٥ک ُ َُّ ٠ضا ٓ ََ٤ا َرأَیِ ُت ُط َب ٌِ ُس فٔی َػ ََلة ِٕ ٔ ََّل َت ٌَ َّوذَ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
نامثؿ نب ایب ہبیش،رجری ،وصنمر ،اوبفالئ ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ،ہک ریمے اپس وہید ودہنی یک دف
وبڑیھ وعرںیت آںیئ اؿ دفونں ےن ھجم ےس اہک ،ہک ربق فاےل اینپ ربقفں ںیم ذعاب دے اجےت ںیہ وت ںیم ےن اؿ یک ذکتبی یک،
افر ااھچ ںیہن اھجمس ہک اؿ یک دصتقی رکفں،انچہچن فہ دفونں یلچ ںیئگ ،رھپ ریمے اپس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ،
ںیمےنآپ ےس رعض ایک ہکایروسؽاہللدفوبڑیھوعرںیتآح  ںیھت،افرآپےس اسرافاہعقایبؿایک۔آپےن رفامایاؿدفونں
ےن کیھٹ اہک ،کشیب (ولگ) ربقفں ںیم ذعاب دے اجےت ںیہ ںیہنج امتؾ وچاپےئ ےتنس ںیہ،انچہچن اس ےک دعب ںیم ےن آپ وک رہ
امنزںیمذعابربقےسانپہامےتگنوہےئداھکی۔
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اوبفالئ،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زدنیگافرومتےکونتفںےسانپہامےنگناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
زدنیگافرومتےکونتفںےسانپہامےنگناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1293

راوی ٣ :شسزٌ٣ ،ت٤ز ٛے واٟس ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

أ َ ٧ ٪ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
اب ا َِ٘ ٟبِ ٍ ٔ َوأًَُوذُ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِلَ َٜش َٔ ١وا ُِ ٟحب ِ ٔن َوا ِٟبُ ِد َٔ ١وا َِ ٟض َزَ ٔ ٦وأًَُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أَ ًُوذُ ب ٔ َ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت
بٔ َ
لل َّ
ھ
ّ
ُ
َ
ت َأ ُع ُذ
دسمد ،رمتعےکفادل ،اسن نبامکلریضاہللاعتٰیلہنع ےتہکںیہ ،ہکآرضحنتیلص اہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھت،ا ّم ِإ ِ ج
لْ لْ
ل ْعَح ٹْ لْ َک َش لْج ٹ ُ ْنٹ ل ْ ُتٹج ْ ل ْ
ھ
َ
ِ
َ
ُ
ن نِمْ فِنْ َن ِش ا مَح ْ َنا َفا مَمَا ِ
ُ
ت (ںیم ریتی انپہ اماتگن
ع
نِم
ْ
ن
ذ
ع
أ
ف
ؾ
ز
ز
اب ال ْ َلیْٹ ِسز َف َأ ُع ُذ ِ َٹ
ٹ
َ
ن نِمْ ا ِزر َفا ِل َفا ِن َفا ِل َفا َ َ
َ ِ
َِ
ِٹ َ
وہں ،زجع یتسس ،زبد ی افر تہب زایدہ ڑباھ ےپ ےس ،افر ںیم ریتی انپہ اماتگن وہں ذعاب ربق ےس افر ریتی انپہ اماتگن وہں ،زدنیگ افر
ومتےکہنتفےس)۔
رافی  :دسمد ،رمتعےکفادل،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انگہافررقضےسانپہامےنگناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
انگہافررقضےسانپہامےنگناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1294

راوی ٌ٣ :لی ب ٩اسس ،وہیب ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسث َ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اَ ٪ي ُ٘و َُّ ٢
اب ا َِ٘ ٟبِ ٍ ٔ َو ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١وا َِ ٟض َزَ ٔ ٦وا ِ٤َ ٟأِثَ َٔ ٥وا َِ ِِ ٤َ ٟزَ ٔ ٦و ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا َِ٘ ٟبِ ٍ ٔ َو ًَ َذ ٔ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اٟس َّجا َّٔ ٢
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
اب ا٨َّ ٟارٔ َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
اُ ٠ٟض َّ٥
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ِ ٟٔ
َُق َوأًَُوذُ ب ٔ َ
َ ٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِِٟٔى َی َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ا٨َّ ٟارٔ َو ًَ َذ ٔ
اٟث ِٔ ٠خ َوا ِٟب َ َ ٍز ٔ َؤ ٠ِ َٗ ِّٙ َ ٧يی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد َلایَا َ٤ٛا َن َّ٘ ِی َت َّ
ئ َّ
اٟث ِو َب اَلِ َبِ َی َف َّٔ ٩ِ ٣
اٟسٔ َ ٧ص َوبَاً ٔ ِس بَ ِیىٔی
ای ب ٔ َ٤ا ٔ
اُِ ٔش ًَِ ١ىِّی َخ َلا َی َ
َ

رش َٔ ٚوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب
ای َ٤َ ٛا بَا ًَ ِس َت بَي ِ َن ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
َوبَي ِ َن َخ َلایَ َ

معلی نب ادس ،فبیہ ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یتہک ںیہ ،ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داع
ل
للھ
رفامےت ےھت ،ہک ا م این اوعذکب ا حیغتی اے اہلل ںیم ریتی انپہ اماتگن وہں ،یتسس افر ڑباھ ےپ افرانگہ افر رقض افر ربقیک آزامشئ
ےس ،افر ریتی انپہ اماتگن وہں حیسم داجؽ ےک ہنتف ےس ای اہلل وت ھجم ےس ریمے انگوہں وک ربػ افر افےل ےک اپین ےس دوھدے افر
ریمےدؽوکانگوہںےساصػرکدےسجرطحوتےندیفسڑپکےوکدنگیگےساصػایک،افرریمےانگوہںےکدرایمؿفیسی
یہدفریرکدےیسیجدفریوتےنرشمؼفرغمبںیمیکےہ۔
رافی  :معلینبادس،فبیہ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زبد یافریسسےسانپہامےنگناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
زبد یافریسسےسانپہامےنگناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1295

راوی  :خاٟس ب٣ ٩د٠س ،س٠امی٤ً ،٪زو ب ٩ابی ً٤زو ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
اٟسیِ ٔ٩
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟض َِّ ٥وا َِ ٟحزَ َٔ ٪وا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِلَ َٜش َٔ ١وا ُِ ٟحب ِ ٔن َوا ِٟبُ ِد َٔ ١و َؿ ََّ ٍٔ ٠
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
َوَََُ ٠ب ٔة اِّ ٟز َجا ٔ٢
اخدلنبدلخم،امیلسؿ،رمعفنبایبرمعف،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہ،ہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسداعںیمےتہک
لل َّ
لْ
ل ْعَح ٹ لْ َکش ل ْ
ت
ل
َ
ْ
ھ
ھ
ٹ
ج
َ
ن
ّ
ْ
ٹ
َ
ٹ
ُ
َ
ج
ُ
ْ
ي َفعَلَ َنٹ ِشارلّ َ ٹِخ ِؽ)اہللںیمریتیانپہاماتگنوہں،مغ
ننِمْا ِ ّم َف َ َجز
ال ِؿ َفا ْ ِرز َفا َ ِل َفا ُ ْ ِن َفا ِل َف ِ
ِعادلَّ ْ ِ
ےھت(،ا ّم ِإ ِت َأ ُع ُذ ِ ٹ َ
فزحؿافرزجعفیتسسافرزبد یفلخبافررقضیکرگاںابریافرولوگںےکہبلغےس)۔

رافی  :اخدلنبدلخم،امیلسؿ،رمعفنبایبرمعف،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لخبےسانپہامےنگناکایبؿ،لخب(ابمضل)افرلخب(ابحتفل)ےکاکییہینعمںیہ...،
ابب  :داعؤںاکایبؿ
لخبےسانپہامےنگناکایبؿ،لخب(ابمضل)افرلخب(ابحتفل)ےکاکییہینعمںیہ،ےسیجزحؿافرزحؿےکاکییہینعمںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1296

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٨ُ ،سر،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩ي ٍ٣ ،ؼٌب ب ٩سٌس ،سٌس ب ٩ابی وٗاؾ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَىٔی ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِ ٍ ٕ ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی
ئ ا َِ ٟد ِٔ ٤ص َویُ َح ِّسث ُ ُض ٩ِ ًَ َّ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
ک ٔ٩ِ ٣
ا ٪یَأ ِ ُ٣زُ ب ٔ َض ُؤ ََل ٔ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
َو َّٗاؾٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ک َ َ
اب ا َِ٘ ٟبِ ٍ ٔ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اٟسَ ِ ٧یا َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک أَ ِ ٪أ ُ َر َّز ِلٔ َی أَ ِرذَ ٔ ٢ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحب ِ ٔن َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ا ِٟبُ ِد َٔ ١وأًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ُّ

دمحم نب ینثم ،دنغر،ہبعش ،دبع اکلمل نب ضحری ،بعصم نب دعس ،دعس نب ایب فاقص ےتہک ںیہ ،ہک دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ اپچن
(زیچفںےسانپہامےنگن)اکمکحدےتیےھت،افراؿوکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتےھت(فہہیںیہ)اےاہللںیمریتی
انپہ اماتگن وہں لخب ےس ،افر ریتی انپہ اماتگن وہں زبد ی ےس ،افر ریتی انپہ اماتگن وہں ،اس ابت ےس ہک ںیم ارذؽ رمع یک رطػ ولاٹ دای
اجؤںافرریتیانپہاماتگنوہں،داینےکےنتفےس،افرریتیانپہاماتگنوہںذعابربقےس۔
رافی  :دمحمنبینثم،دنغر،ہبعش،دبعاکلملنبضحری،بعصمنبدعس،دعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارذؽرمعےسانپہامےنگناکایبؿ۔...

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ارذؽرمعےسانپہامےنگناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1297

راوی  :ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوارث ً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ک َ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت ٌَ َّوذُ َي ُ٘و َُّ ٢
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟض َزَ ٔ ٦وأًَُوذُ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحب ِ ٔن َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١وأًَُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِد ٔ١
بٔ َ
اوبرمعم ،دبعاولارث  ،دبعازعلسی نب بیہص ،اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ،ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انپہ
امےتگنےھتافراسرطحرفامےتےھت،ہکاےاہللںیم ریتیانپہاماتگنوہںیتسسفزبد ی ےس،افرریتیانپہاماتگنوہں ،تہبڑباھےپ
افرلخبےس۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،دبعازعلسینببیہص،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فابافرفیلکتوکداعدفررکدیتیےہ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
فابافرفیلکتوکداعدفررکدیتیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1298

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اُ ٠ٟض ََّ ٥حب ِِّب ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َ٤َ ٛا َحب َّ ِب َت ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا ََ َّٜ ٣ة أَ ِو أَ َط َّس َوا ِن ُ٘ ُِ ١ح َّ٤اصَا ِلٔ َی ا ُِ ٟح ِح َٔ ٔة َّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک
َ٨َ ٟا فٔی ُِّ ٣سَ٧ا َو َػاً ٔ َ٨ا
دمحم نب وی ف ،ایفسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ،ہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ،ای
اہللامہرےدولںںیمودہنییکتبحمدیپارک دےاسیجہک وتےن یکتبحمدیےہ،افراسےکاخبر ٹجحفہیکرطػلقتنمرکدے ،ای
اہللامہرےوددافراصعںیمربتکاطعرفام۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
فابافرفیلکتوکداعدفررکدیتیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1299

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہابً ،ا٣ز ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ َّ ٪أَبَا ُظ َٗا ًََ ٢ا َزنٔی َر ُسو ُ٢
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ َٔ ٩ِ ٣طَ ِٜوی أَ ِطٔ َِی ُت ُٔ ٨ِ ٣ط ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ بَ َ َّ ٠بٔی َ٣ا َت َزی ٔ٩ِ ٣
ک أَ ِ٪
ِطظ ٔ َٗا َ ٢اُّ ٟثُ ُ٠ث َٛثٔي ْ ٍ َِٔ َّ ٧
ا َِ ٟو َج ٍٔ َوأََ٧ا ذُو َ٣ا َٕ ٢و ََل یَزٔثُىٔی ِ ٔ ََّل ابِ َْ ٨ة لٔی َواح َٔس ْة أََٓأ َ َت َؼ َّس ُ ٚب ٔ ُثُ٠ثَ ِی َ٣ال ٔی َٗا َََ ٢ل ُُِٗ ٠ت َٓبٔظَ ِ ٔ
ک  ٩َِ ٟتُ َِ َٙٔ ٔ٨ن َٔ َ٘ ّة َتب ِ َتغٔی ب ٔ َضا َو ِج َط اہللٔ ِ ٔ ََّل أ ُ ٔج ِز َت
اض َؤَِ َّ ٧
َت َذ َر َو َرثَ َت َ
ک أََُِ ٔ ٨یا َئ َخي ِ ْ ٍ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ت َذ َرص ًَُِ ٥ا َّ ٟة یَ َت ََ ُٔ َّٔ ٜ
و ٪اَ ٨َّ ٟ

ٕ َٓ َت ٌِ ََّ ٤َ ًَ ١َ ٤ل َتب ِ َتغٔی بٔطٔ َو ِج َط اہللٔ ِ ٔ ََّل
ٕ َب ٌِ َس أَ ِػ َحابٔی َٗا ََ َّ ٧ِٔ ٢
َحًَّی َ٣ا َت ِح ٌَ ُ
 ١فٔی فٔی ا َِ ٣زأَت َٔک ُُِٗ ٠ت آأ ُ َخ َُّ ٠
ک  ٩َِ ٟتُ َد ََّ ٠
و ٪اُ ٠َّ ٟض َّ ٥أَ ِٔ ٣ف َٔل َ ِػ َحابٔی ص ٔ ِح َز َت ُض َِ ٥و ََل
ک أَٗ َِو ْاَ ٦وي َ َّ
ُرض ب ٔ َ
ٕ َحًَّی یَ َِ ٨ت ٔٔ ٍَ ب ٔ َ
ِاز َز ِز َت َز َر َج ّة َورٔٓ ٌَِ ّة َوَ ٠َّ ٌََ ٟ
آِ َ
ک تُ َد َُّ ٠
ک َُ

َتزُ َّزص ًَُِ ٥ل َی أَ ًِ َ٘ابٔض ٔ َِ ٥ل ٩ِٔ ٜا َِ ٟبائ ُٔص َس ٌِ ُس بِ َُ ٩خ ِو ََ ٟة َٗا ََ ٢س ٌِ ْس َرثَی َُ ٟط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَ ِ ٪تُ ُوف ِّ َی ب ٔ ََ َّٜ ٤ة
ومیسنباامسلیع،اربامیہنبدعس،انباہشب،اعرمنبدعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ،ہکاؿےکفادل(دعس)ےن
ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی اس امیبری ںیم سج ںیم ںیم رقبی اوملت اھت ہتجح اولداع ےک ومہعق رپ ریمی
ایعدت وک رشتفی الےئ ،ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم وج فیلکت ےہ فہ آپ دھکی رےہ ںیہ افر ںیم امدلار
وہںنکیلزجباکییٹیبےکوکح فارثںیہنوتایکںیماانپدفاہتح امؽدصہقرکدفں؟آپےنرفامایںیہن،وتںیمےنوپاھچفصامؽ
(ریخاترکدفں)آپےن رفامایاہتح تہبزایدہےہ،فراثء وکامدلاروھچڑاناہمترےےئلاسےسرتہب ےہہک اؿوک اتحمجوھچڑف ہک
ولوگںےکاسےنمدتسوساؽدرازرکےترھپںیافرمتاہللیکراضدنمییکاخرطوجیھبرخچرکفےگ،اہللاساکارجدےاگاہیں
کت ہک اس  ہمق اک یھب وج مت اینپ ویبی ےک ہنم ںیم دف ےگ ،ںیم ےن اہک ںیم ا ےن دفوتسں ےس ےھچیپ وھچڑ دای اجؤں اگ آپ ےن رفامای
ںیہن ،ہکلب سج دقراہللیک رمیض ےک شی رظنلمع رکف ےگدرہج افر دنلبی ںیم زایدیت وہیت اجےئ یگ افر ادیم ےہہک مت ایھب زدنہ
روہےگ،افراملسمؿمتےسعفنااھٹںیئےگافراکرففںوک اصقنؿےچنہپاگ،ایاہللامہرےاحصہبیکرجہت وپریرکدےافراؿوکےھچیپ
فا س ہن رک نکیل ےب اچرے دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب وخہل یک رجہت وپری ہن وہح  ،دعس ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکاؿےک یہںیمااقتنؽےکببستہبدصہموہا۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اربامیہنبدعس،انباہشب،اعرمنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تہبزایدہرمعافرداینیکآزامشئافرآگیکآزامشئےسانپہامےنگناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
تہبزایدہرمعافرداینیکآزامشئافرآگیکآزامشئےسانپہامےنگناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1300

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥حشين ،زائسہً ،بسا٠٤ٟک٣ ،ؼٌب

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢ت ٌَ َّوذُوا

ا ٪أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت ٌَ َّوذُ بٔضَّٔ َّ٩
بٔکَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
ک
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِد َٔ ١وأًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحب ِ ٔن َوأًَُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
ت ک َ َ ُّ
اب ا َِ٘ ٟبِ ٍ ٔ
اٟسَ ِ ٧یا َو ًَ َذ ٔ
ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أ ُ َر َّز ِلٔ َی أَ ِرذَ ٔ ٢ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َ٨ةٔ ُّ
ااحسؼنباربامیہ،نیسح،زادئہ،دبعاکلمل،بعصما ےنفادلےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکاؿاملکتےکذرےعی
لل َّ
لْ
ھ
ج
ن
ّ
ٹ
ٹ
ُ
ننِمْا ُ ْ ِن َف َأ ُع ُذ
انپہاموگن،نجےکذرہعیآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسانپہاماگنرکےتےھت(فہاملکتہیںیہ)ا َّم ِإ ِت َأ ُع ُذ ِ ٹ َ
لْتٹ
ل ْع
َ
نِمفِ ْن َن ِشا ُ
بال ْ َلیْٹ ِسز۔
ن ْ
دلّ ْ ََ َف َ َعا ِ
ننِمْ َأ ْؿ ُأ َر َّد ِإَل َأ ْر َذ ِؽا ُمُززِ َف َأ ُع ُذ ِ ٹ َ
ننِمْا ُ ج ْ ِل َف َأ ُع ُذ ِ ٹ َ
ِٹ َ
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،نیسح،زادئہ،دبعاکلمل،بعصم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
تہبزایدہرمعافرداینیکآزامشئافرآگیکآزامشئےسانپہامےنگناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1301

راوی  :یحٌی ب٣ ٩وسی ،وٛیٍ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا٪
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١وا َِ ٟض َزَ ٔ ٦وا َِ ِِ ٤َ ٟزَ ٔ ٦وا ِ٤َ ٟأِثَ َّٔ ٥
َي ُ٘و َُّ ٢
اب ا٨َّ ٟارٔ َوٓٔت ِ َ٨ةٔ ا٨َّ ٟارٔ َوٓٔت ِ َ٨ةٔ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ

اٟس َّجا َّٔ ٢
َ ٓٔت ِ َ٨ةٔ ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
َُق َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
َ ٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِِٟٔى َی َو َ ِّ
اب ا َِ٘ ٟبِ ٍ ٔ َو َ ِّ
ئ
ای ب ٔ َ٤ا ٔ
َ ٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ِ ٟٔ
ا َِ٘ ٟبِ ٍ ٔ َو ًَ َذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُِ ٔش َِ ١خ َلایَ َ
اٟث ِٔ ٠خ َوا ِٟب َ َ ٍز ٔ َؤ ٠ِ َٗ ِّٙ َ ٧يی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد َلایَا َ٤ٛا یُ ََّ ٨قی َّ
َّ
اٟث ِو ُب اَلِ َبِ َی ُف َّٔ ٩ِ ٣
ای َ٤َ ٛا بَا ًَ ِس َت
اٟسٔ َ ٧ص َوبَاً ِٔس بَ ِیىٔی َوبَي ِ َن َخ َلا َی َ
َ
رش َٔ ٚوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب
بَي ِ َن ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
ییحینبومیس،فعیک،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعیتہکںیہ،ہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسہی(داع)

َ لل َّ
لل َّ
َ
ھ
ھ
ْ
ل
ل
ک
ْ
ّ
ْ
ل
ّ
ُ
ُ
ال ِر َففِنْ َن ِش َّ
اب َّ
نِم ا َش ِل َفا َھ َ زز ِؾ َفا مَعْ َزز ِؾ َف ْ َ ْٔ
ال ِر َففِنْ َن ِش ال ْ َلیْٹ ِسز
ن ْ
ن ْ
نِم َ َع ِ
اِلث ِا َ َّم ِجإ ِت َأ ُع ُذ ِ ٹ َ
ڑپاھ رکےت ےھت۔ ا َّم ِإ ِت َأ ُع ُذ ِ ٹ َ
لل ّ
َ ل َّنل ْ
لْم ِت
اْ ِد َف َ ِّ
نِم رَشِّ فِنْ َن ِش ا َس ِ ادلَّ َّ ٹخ ِؽ ا ُجھ َّم اعْ ِشلْ ََ
ن قَل ْ ِتٹی نِمْ الْح ََغا َن َ ََ
ئ ا ِ ٹ َف ْ ٹَ َجز
خ َن َق ِ ٹئ ِ
اب ال ْ َلیْٹ ِزس َفرَشِّ فِنْ َن ِش الْغ َِتی َفرَشِّ فِنْ َن ِش الْفَ ْق ززِ َف ْ
َف َ َع ِ
الب َْٔال ْیٹ َی
ب َخن َق َ ََنٹ َعت َ ٹ
دلسَنِفنٹ ِع َ ٹ ْ ِبف َ ٹ
ُی َی َّقی َّ
بالْمَ ْسسز ِؼفال ْ
ُ
م
ع
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ب۔
ز
ز
ج
ّ
ا
نِم
ْ
ض
ََ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ِ َ ِ ِ
ْ ُ
رافی  :ییحینبومیس،فعیک،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽداریےکہنتفےسانپہامےنگناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
امؽداریےکہنتفےسانپہامےنگناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1302

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١سَل ٦ب ٩ابی ٣لیٍ ،ہظا ،٦اپ٨ے واٟس سے وہ اپىی خاٟہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َس ََّل ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ُٔ ٣ل ٕ
یٍ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩خا َٟتٔطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ا ٪یَ َت ٌَ َّوذُ َّ
اب ا َِ٘ ٟبِ ٍ ٔ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا َِ٘ ٟبِ ٍ ٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
اب ا٨َّ ٟارٔ َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا٨َّ ٟارٔ َو َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
کَ َ

ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َ٨ةٔ ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
اٟس َّجا ٔ٢
ک ٔٔ ٓ ٩ِ ٣ت ِ َ٨ةٔ ا ِٔ ِ ٟٔ
َُق َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َ٨ةٔ ا ِِٟٔى َی َوأًَُوذُ ب ٔ َ
َوأًَُوذُ ب ٔ َ

ومیسنباامسلیع،السؾنبایبعیطم،اشہؾ،ا ےنفادلےسفہاینپاخہلرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیتہکںیہ،ہکآرضحنتیلص
لل َّ
ھ
ّ
ُ
ل
َ
َ
َ
ْ
َ
ی
ل
َ
َ
َ
اب ّ
نِمفِنْ َن ِش ّ
نِمفِ ْن َن ِشا ْٹ ِزس َفأ ُع ُذ
ن ْ
ال ِر َف ْ
ن ْ
اہللہیلعفآہلفملساسرطحانپہاماگنرکےتےھتا ّم ِإ ِ ج
نِم َ َع ِ
ال ِر َفأ ُع ُذ ِ ٹ َ
تأ ُع ُذ ِ ٹ َ
لْمَسِت
لْغ ِت
لْ َ
ِ
َ
ننِمْفِنْ َن ِشا ادلّ َّ ٹخ ِؽ۔
ننِمْ َ َع ِ
ننِمْفِنْ َن ِشا ف ْقززِ َف َأ ُع ُذ ِ ٹ َ
ننِمْفِنْ َن ِشا َ ی َف َأ ُع ُذ ِ ٹ َ
ابال ْ َلیْٹ ِسز َف َأ ُع ُذ ِ ٹ َ
ِٹ َ
رافی  :ومیسنباامسلیع،السؾنبایبعیطم،اشہؾ،ا ےنفادلےسفہاینپاخہلرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقفےکہنتفےسانپہامےنگنےکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
رقفےکہنتفےسانپہامےنگنےکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1303

راوی ٣ :ح٤س ،ابوٌ٣اویہ  ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
َ ٓٔت ِ َ٨ةٔ ا ِِٟٔى َی َو َ ِّ
اب ا َِ٘ ٟبِ ٍ ٔ َو َ ِّ
َ
اب ا٨َّ ٟارٔ َوٓٔت ِ َٔ ٨ة ا َِ٘ ٟبِ ٍ ٔ َو ًَ َذ ٔ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َ٨ةٔ ا٨َّ ٟارٔ َو ًَ َذ ٔ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
ئ َّ
اٟس َّجا َّٔ ٢
َُق َّ
َ ٓٔت ِ َ٨ةٔ ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
اٟث ِٔ ٠خ َوا ِٟب َ َ ٍز ٔ َؤ ٠ِ َٗ ِّٙ َ ٧يی ٔ٩ِ ٣
اُ ٠ٟض َّ ٥اُِ ٔش ِٔ ٠ِ َٗ ١يی ب ٔ َ٤ا ٔ
ٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ِ ٟٔ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
ا َِ ٟد َلایَا َ٤ٛا َن َّ٘ ِی َت َّ
رش َٔ ٚوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َّ
اُ ٠ٟض َّ٥
ای َ٤َ ٛا بَا ًَ ِس َت بَي ِ َن ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
اٟث ِو َب اَلِ َبِ َی َف ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟسٔ َ ٧ص َوبَاً ِٔس بَ ِیىٔی َوبَي ِ َن َخ َلا َی َ
َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١وا ِ٤َ ٟأِثَ َٔ ٥وا َِ ِِ ٤َ ٟزٔ ٦
ِنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ

دمحم،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعیتہکںیہ،ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامایرکےتےھت،ایاہلل
ںیمریتیانپہاماتگنوہںآگےکذعابےسافرآگےکذعابےسافرربقےکہنتفافرذعابربقےس،افرامؽداریےکہنتفےک
رش ےس افر رقف ےک ہنتف ےک رش ےس ،ای اہلل ںیم ریتی انپہ اماتگن وہں حیسم داجؽ ےک ہنتف ےک رش ےس ای اہلل ریمے بلق وک ربػ افر
افےلےکاپینےسدوھدےافرریمےبلقوکانگوہںےساصػرکدے،سج رطحوتےندیفسڑپکےوکدنگیگےساصػدای،
افردرایمؿافرریمےانگوہںدرایمؿفیسییہدفریرکدےسجرطحوتےنرشمؼفرغمبےکدرایمؿدفریرکدیےہ،ایاہلل
ھجتےسانپہاماتگنوہںیتسسافرانگہافررقضےس۔
رافی  :دمحم،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربتکےکاسھترثکتامؽیکداعرکےناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ربتکےکاسھترثکتامؽیکداعرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1304

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر،طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص ،ا ٦س٠ی٥

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی ٕ ٥أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت َیا َر ُسو َ٢
ک ا ِز َُ اہللَ َُ ٟط َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِٛث ٔ ِ ٍ َ٣ا َٟطُ َو َوََ ٟس ُظ َوبَارٔ ِک َُ ٟط ٓ ٔ َامی أَ ًِ َل ِي َت ُط َو ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص
اہللٔ أَْ َ ٧ص َخاز ٔ َُ ٣

بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک ِٔ ٣ث َ٠طُ

دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،اتقدہ،اسن،اؾمیلسیتہکںیہ،ہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسنریضاہللاعتٰیل
ہنعآپاکاخدؾےہآپاہللےساسےکقحںیمداعرفانںیئ،آپےنرفامای،ایاہللاسےکامؽافرافالدںیمزایدیتاطعرکافروجھچک
وتےناےسدایاسںیمربتکاطعرفام،افراشہؾنبزدیےسرفاتیےہہکںیمےناسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعوکایسرطحایبؿ
رکےتوہےئانس۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،اتقدہ،اسن،اؾمیلس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ربتکےکاسھترثکتامؽیکداعرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1305

راوی  :ابوزیس ،سٌیس ب ٩ربیٍ ،طٌبہٗ ،تازہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزیِ ٕس َسٌٔی ُس بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ٕ ٥أَْ َ ٧ص
ک َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِٛث ٔ ِ ٍ َ٣ا َُ ٟط َو َوََ ٟس ُظ َوبَارٔ ِک َُ ٟط ٓ ٔ َامی أَ ًِ َل ِي َت ُط
َخاز ٔ َُ ٣
اوبزدی،دیعسنبرعیب،ہبعش،اتقدہےسرفاتیرکےتںیہ،ہکںیم ےناسنریضاہللاعتٰیلہنعےسانسہکاؾمیلسریضاہللاعتٰیلاہنع
ےنرعضایک،اسنریضاہللاعتٰیلہنعآپاکاخدؾےہآپےنرفامای،ایاہللاؿےکامؽفافالدںیمزایدیتاطعرکافروجھچکوتےناس
وکدایےہ،اسںیمربتکاطعرفام۔
رافی  :اوبزدی،دیعسنبرعیب،ہبعش،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااختسرہےکفتقداعرکےناکایبؿ...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ااختسرہےکفتقداعرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1306

راوی ِ٣ :طٖ بً ٩بساہلل ابو٣ؼٌبً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ا٤ٟوا٣ ،٢ح٤س ب٨ٜ٣ ٩سر ،حرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

ِط ُٖ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَبُو ُِ ٣ؼ ٌَبٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٤َ ٟوا َٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ُِّ َ ٣

ُقآ ِٔٔ ٪ذَا َص َّ ٥بٔاَلِ َ ِ٣ز ٔ
ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا ٔاَل ِستٔ َد َار َة فٔی اَلِ ُ ُ٣ورٔ ک ُ َِّ ٠ضا ک َ ُّ
اٟشو َرة ٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
َٓ ِ٠ي َ ِ ٍ ََ ٍِ ٛر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُّ ٢
ک
ک ا ٌَِ ٟو ٔٔیَٓ ٥إَٔ َّ ٧
ک َِٔ ٓ ٩ِ ٣ـَ ٔ ٠
ک َوأَ ِسأََ ُٟ
ک َوأَ ِس َت ِ٘س ُٔر َک بٔ ُ٘ ِس َرت ٔ َ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أَ ِس َتدٔي ٍُ َک بٔ ٌٔ َِ ٔ٤٠
وب َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٨ِ ُٛ ٪ِ ٔ ِ ٥ت َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ ََّ ٪ص َذا اَلِ َ َِ ٣ز َخي ِ ْ ٍ لٔی فٔی زٔیىٔی َو ٌََ ٣أِی
َت ِ٘س ُٔر َو ََل أَ ِٗس ُٔر َو َت ٌِ ََ ٥ُ ٠و ََل أَ ًِ ََ ٥ُ ٠وأََ ِ ٧ت ًَ ََّل ُ ٦ا ُِ ُِ ٟی ٔ

َو ًَاٗ ٔ َب ٔة أَ ِ٣زٔی أَ ِو َٗا َ ٢فٔی ًَا ٔج ٔ ١أَ ِ٣زٔی َوآ ٔجٔ٠طٔ َٓا ِٗ ُس ِر ُظ لٔی َوِ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ ََّ ٪ص َذا اَلِ َ َِ ٣ز َ ٌَّ ل ٔی فٔی زٔیىٔی َو ٌََ ٣أِی َو ًَاٗ ٔ َبةٔ

ا ٪ث ُ ََّ ٥ر ِّؿىٔی بٔطٔ َوي َُش ِّیم
َاِص ِٓ ُط ًَىِّی َو ِ ٔ
أَ ِ٣زٔی أَ ِو َٗا َ ٢فٔی ًَا ٔج ٔ ١أَ ِ٣زٔی َوآ ٔجٔ٠طٔ ٓ ِ ٔ
اِص ِٓىٔی ًَ ُِ ٨ط َوا ِٗ ُس ِر لٔی ا َِ ٟدي ِ َ ٍ َح ِی ُث ک َ َ
َحا َج َتطُ
رطمػنبدبعاہللاوببعصم،دبعارلنمحنبایباوملاؽ،دمحمنبدنکمر،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن
ایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسمہولوگںوکامتؾاومر ںیمااختسرہیک میلعت رکےتےھتسجرطحرقآؿیک وسرۃاھکسےتےھت بج
لل َّ
ت
ھ
ص
ت
ْ
ّ
ٹ
ع
َ
ل
ُ
ن
ک ِٹ ُ ْ
ک ِ ِ م َِک َف َأ ْس َنلْد ُجِر َ
مت ںیم ےس وکح  صخش یسک اکؾ اک ارادہ رکے وت دف رتعک امنز ڑپےھ رھپ ےہک ا َّم َ ِإ ِت َأ ْ جِی ُسز َ
ِ َر ِ َ
َ َ َ ْ تَعْل َ َ َ ْ َ َ َ لْغ ُی لل ّ ُھ َ ُ تَعل َ
لْغَؼ ِت
َ
ج َِل ِف ِد ِث
م َ ْ ٌز
ک ْ ُم َأ َّؿھ ََدا َْٔال ْ َ ز
ِن ِْ ُِر َفلأَ ُِر َف ُم َفل أ ُ
با ّم ِإ ْؿ ْ َ
لْع َفأ ْ َ
ن َ َّع ُؾا ُو ِ
َف َأ ْسَٔکُلَنِمْ ف ْضل َِکا ِم َف ٔ َّ َ
ُ تَعل َ
ِ
ِ
مق َأ ْف
َمٰس َف َعق ِ َنٹ ِش َأ ْ ِز
ؿ ھ ََدا َْٔال ْ َ ز
ک ْ ُم َأ َّج
ج َأ ْ ِز
َمٰس َف َعق ِ َنٹ ِش َأ ْ ِز
مرَشٌّ َِل ِف ِد ِث َف ََ
َ ْرـُ َِل َف ِإ ْؿ ْ َ
مق َأ ْف َف َؽ ِف َع ِ ٹ ِ
َف َ َ
مق َفآ ِ ٹخلِ ِش َف ْ ُ
َ ُ َ ّ ِصت تُ َس
ف ِْت ع ْ ل ْ
م
ّ
ِ
ث َر ِجینِ ٹ ِش َف ی َخ َٹخ َن ُجش
صف ْ ُشعَ ِ ّتی َف ْ ِ ز
مق َفآ ِ ٹخلِ ِش َف ْ ِ ز
ج َأ ْ ِز
اَ ْر َِلا جیَْ َسز َ ْ ُ
حک َؿ ّ
َف َؽ ِف َع ِ ٹ ِ
اص ی َْن ُش َف ُ
رافی  :رطمػنبدبعاہللاوببعصم،دبعارلنمحنبایباوملاؽ،دمحمنبدنکمر،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضےکفتقداعرکےناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
فوضےکفتقداعرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦
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ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،بزیس بً ٩بساہلل ،ابوبززہ ،حرضت
ٰ

وسی َٗا ََ ٢ز ًَا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
اق ِٔبِ َل ِیطٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٤ا ٕئ َٓ َت َو َّؿأ َبٔطٔ ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
َِف ٌُ ٔ ٟب َ ِی ٕس أَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕ َو َرأَیِ ُت بَ َی َ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ُِ ٠ط
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
ض
َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٓ ِو ََٛ ٚثٔي ٍ ٕ َٔ ٩ِ ٣خ َِ ٔ ٘٠
ک ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ

دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدینبدبعاہلل،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہ،ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناپین
اماگنافرفوضایک،رھپدفونںاہھتااھٹےئافرداعیکہکاےاہلل!دیبعایباعرموک شخبدے،افرںیمےنآپیکلغبیکدیفسیدیھکی،
رھپرفامایہکاےاہللایقتمےکدؿاینپولخمؼںیمارثکآدویمںےساساکرمہبتدنلبرک۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدینبدبعاہلل،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنلبہگجرپڑچےتھفتقداعرکےناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
دنلبہگجرپڑچےتھفتقداعرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦
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ابو٣وسی
راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب ،ابوًث٤ا ،٪حرضت
ٰ

وسی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َُ ٣
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
اض ِار َب ٌُوا ًَل َی أَ ِن ُٔ ٔش٥ِ ُٜ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
َف َٓ٨َّ ُٜا ِٔذَا ًََِ ٠وَ٧ا َٛبَّ ٍَِ٧ا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

وَ ٪سٔ٤ی ٌّا َب ٔؼي ّ ٍا ث ُ َّ ٥أَتَی ًَل َ َّی َوأََ٧ا أَُٗو ُ ٢ف ٔی َن ِٔ ٔسی ََل َح ِو ََ ٢و ََل ُٗ َّو َة ِ ٔ ََّل بٔاہللٔ َٓ َ٘ا َ٢
و ٪أَ َػ ََّ ٥و ََل َُائ ٔ ّبا َو َلَ ٩ِٔ ٜت ِسًُ َ
َٓإََٔ ٥ِ َُّٜ٧ل َت ِسًُ َ
ک ًَل َی کَٕ ٤َ ٔ ٠ة ه ٔ َی َ٨ِ ٛزْ ُٔ٨ُٛ ٩ِ ٣وزٔ
یَا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ َٗ ٩ی ٕص ُٗ َِ ١لَ َح ِو ََ ٢وَلَ ُٗ َّو َة ِ ٔ ََّل بٔاہللٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا َ٨ِ ٛزْ ُٔ٨ُٛ ٩ِ ٣وزٔ ا َِ ٟح َّ٨ةٔ أَ ِو َٗا َ ٢أََلَ أَزُ َُّ ٟ
ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ََل َح ِو ََ ٢و ََل ُٗ َّو َة ِ ٔ ََّل بٔاہللٔ
امیلسؿ نب  جب ،امحد نب زدی ،اویب ،اوبنامثؿ ،رضحت اوب ومٰیس ےتہک ںیہ ،ہک مہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اکی
رفس ںیم ےھت ،بج مہ ولگ دنلبی رپ ڑچےتھ وت ریبکت ےتہک ،آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے ولوگ ا ےن افرپ رن ی
رکف ،اس ےئل ہک مت یسک رہبے افر اغبئ وک ںیہن اکپرےت ہکلب مت اس وک اکپ ےت وہ ،وج ےننس فاال افر دےنھکی فاال ےہ ،رھپ رنیمے اپس
ح َؽ َف َل
ح َؽ َف َل َُّق َة ِإ َّل ِنٹ ِ
﵀َّ د ہ راہاھتوت آپےنرفامایاے دبعاہللنبسیقریضاہللاعتٰیلہنع َل َ ْ
رشتفی الےئ ںیما ےن دؽ ںیم َل َ ْ

﵀َّ د ہ اس ےئل ہک فہ تنج ےک زخاونں ںیم ےس اکی زخاہن ےہ ای (رافی وک کش ےہ ہک) آپ ےن رفامای ہک ںیم ںیہمت ااسی
ُقَّ َة ِإ َّل ِنٹ ِ
﵀َّےہ۔
ح َؽ َف َلُقَّ َة ِإ َّل ِنٹ ِ
ہملکہناتبؤںوجتنجےکزخاونںںیمےساکیزخاہنےہفہ َل َ ْ
رافی  :امیلسؿنب جب،امحدنبزدی،اویب،اوبنامثؿ،رضحتاوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفساکارادہرکےنےکفتقایرفسےسفایسپےکوقتداعڑپےنھاکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
رفساکارادہرکےنےکفتقایرفسےسفایسپےکوقتداعڑپےنھاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ

ق ثَ ََل َث َتِٜبٔي َ ٍا ٕ
َ ٕ
ت ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُ ٢لَ ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُظ
ٖ ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِر ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
أِ ٪ذَا َٗ َٔ ََُ ٩ِ ٣ٔ ١زِو ٕ أَ ِو َح ٓ ٕخ أَ ِو ًُ َِ ٤زة ٕ یُ َٜبِّ ٍُ ًَل َی کَُ َ ِّ١
وَ ٪ػ َس َ ٚاہللُ َو ًِ َس ُظ
ک َُ ٟط َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ََل َ ٔ
َی َ
وَ ٔ ٟ ٪ز ِّب َ٨ا َحا ُٔ ٣س َ
وًَ ٪اب ٔ ُس َ
وَ ٪تائٔبُ َ
ک َو َُ ٟط ا َِ ٟح ُِ ٤س َوص َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز آیٔبُ َ

اب َو ِح َس ُظ
ْص ًَ ِب َس ُظ َو َصزَ َ ٦اَلِ َ ِحزَ َ
َو َن َ َ

اامس لیع ،امکل ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ،ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اہجد ای جح ای رمعے ےس
﵀َّ فجـُ َل رَشِن ش ش ال ْجمُ ْلک جف ش الْجَمد ف ُ َ
َ
ک َ ٍْ
ؤ َیَل ُ ّ ِ
َ لَ ُ لَ ُ ُ َ لَ ُ ْ ُ َ َ
فا س وہےت ،وت رہ افیچن زنیم رپ نیت ابر ریبکتںی ےتہک ،رھپ رفامےت َل ِإلَ َش ِإ َّل ا ُ َ ْ َ
َق ٌِتز ِ ُ ٹ
فؿ ینعاہللفادحےک وساوکح وبعمدںیہن،اساک وکح رشکیںیہن،ایس اک کلم ےہافرایس ےک
ُفؿ ِ َ زل ِّ ٹ ََ َخ ُِم َ
آپ َؿ َن ِ ُ ٹپ َؿ َعدِب َ
ےئل رعتفی ےہ افر فہ رہ زیچ رپ اقدر ےہ (مہ) ولےنٹ فاےل ،وتہب رکےن فاےل ،ابعدت رکےن فاےل ،ا ےن رب یک دمح ایبؿ رکےن
فاےلںیہ،اہللےناانپفدعہچسرکداھکای،اسےنا ےندنبےیکوددیک،افروفوجںوکاہنتتسکشدی۔

رافی  :اامسلیع،امکل،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفاہلےکےئلداعرکےناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
دفاہلےکےئلداعرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1310

راوی ٣ :شسز ،ح٤ازب ٩زیس،ثابت  ،ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢رأَی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ًَ ِبسٔ

اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
َک
َفة ٕ َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ض َی ِ ٥أَ ِو َِ ٣ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢تزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة ًَل َی َو ِز َٔ َ ٧ ٪واة ٕ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َٓ َ٘ا َ ٢بَ َار َک اہللُ َ ٟ
ٖ أَثَ َز ُػ ِ َ
أَ ِوَ ٥ِ ٔ ٟوَِ ٟو بٔظَ اة ٕ
دسمد،امحدنبزدی،اثتب،اسنریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہ،ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےندبعارلنٰمحنبوعػرپزردیاکاشنؿ
مھت
داھکی وت مای ہمرفامای ،ینع ایک ابتےہ،اںوہںےنوجابدایہک ںیم ےناکیوعرت ےس اکی یلھٹگ ےکرباربوسان ےک وعضاکنح
رکایلےہ،آپےنرفامای،اہللربتکدےفہمیلیکدوعترک،ارگہچاکیرکبییہویکںہنوہ۔
رافی  :دسمد،امحدنبزدی،اثتب،اسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
دفاہلےکےئلداعرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1311

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪ح٤از ب ٩زیس٤ً ،زو ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َک أَبٔی َو َت َز َک َس ِب ٍَ أَ ِو تٔ ِش ٍَ بَ َ٨ا ٕ
ت
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢صَ ٠
َّ
َّ
ُکا أَ ِ ٦ثَ ِّي ّبا ُُِٗ ٠ت ثَ ِّي ّبا َٗا َ ٢صَ ََّل
َٓ َتزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠تزَ َّو ِج َت یَا َجابٔزُ ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢ب ٔ ِ ّ
َک أَبٔی َٓت َ َ ٍ َک َس ِب ٍَ أَ ِو تٔ ِش ٍَ بَ َ٨ا ٕ
َُکص ُِت أَ ِ ٪أَ ٔجی َئ ُضَّ٩
تٓ َ ٔ
ک ُُِٗ ٠ت َصَ ٠
ک أَ ِو ُت َـاحَٔ ُٜضا َو ُت َـاحَٔ ُٜ
َجارٔ َی ّة تُ ََلًٔبُ َضا َوتُ ََلًٔبُ َ
ک َ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ُ ٩ش٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ز ٕو بَ َار َک
بِٔ ٔ٤ثٔ٠ضَٔ َٓ َّ٩تزَ َّو ِج ُت ا َِ ٣زأَ ّة َت ُ٘ ُوَِ ٠ًَ ٦یضَٔٗ َّ٩ا َََ ٓ ٢ب َار َک اہللُ ًََِ ٠ی َ
ک
اہللُ ًََِ ٠ی َ
اوباامعنلؿ ،امحد نب زدی ،رمعف ،رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ،ہک ریمے فادل فافت اپ ےئگ افر است ای ون ایٹیبں وھچڑںی،
ںیم ےن اکی وعرت ےس اکنح ایک ،وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک وت ےن اکنح ایک ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں ،آپ
ےن رفامای ونکاری ےہ ای ویبہ ںیم ےن اہک ویبہ ےہ ،آپ ےن رفامای ہک ونکاری ےس اکنح ہن ایک ہک وت اس ےس اتلیھک ،افر فہ ھجت ےس یتلیھک ،ای
رفامای وت اس وک اسنہات افر فہ ھجت وک اسنہیت ،ںیم ےن رعض ایک ہک ریمےفادل رم ےئگ ،افر اںوہں ےناست ای ون ایٹیبں وھچڑںی ،اس ےئل
ںیمےناندنسپ ایکہک اؿ ےکاپساؿیہ یسیجڑلیکالؤں،انچہچنںیم ےنایسیوعرت ےساکنحایک وجاؿیکرگناینرکےوتآپ ےن
رفامایہکاہللےھجتربتکاطعرفامےئ،انبہنییعافردمحمنبملسمےنرمعفےسابرکاہللکیلعےکاافلظلقنںیہنےئک۔
رافی  :اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،رمعف،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاینپویبیےکاپسآےئوتایکےہک۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
بجاینپویبیےکاپسآےئوتایکےہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1312

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہ ،جزیز٨٣ ،ؼورہ ،ساَ ،٥ٟکیب ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٩ساَ ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
ِ
اَ ٪و َج ِِّ ٨ب َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ج ِّ٨ب ِ َ٨ا َّ
اس ٔ ٥اہللٔ َّ
ا٪
اٟظ ِی َل َ
اٟظ ِی َل َ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و أَ َّ ٪أَ َح َسص ُِِٔ ٥ذَا أَ َرا َز أَ ِ ٪یَأت َٔی أَصِ َ٠طُ َٗا َ ٢ب ٔ ِ

ا ٪أَبَ ّسا
ک َ ٥َِ ٟي ُ َّ
َ٣ا َر َز ِٗت َ َ٨ا َٓإُٔ َّ ٧ط ِ ٔ ِ ٪يُ َ٘ َّس ِر بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َوَْ ٟس فٔی ذََ ٔ ٟ
رض ُظ َط ِی َل ْ

نامثؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،وصنمرہ ،اسمل ،رکبی ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ،ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
لل َّ
ھ
َ
ُ
خ
َ
ٹ
ل
رفامای ہک ارگ اؿ ںیم ےس وکح  صخش اینپ ویبی ےک اپس اجےن (ینع تبحص رکےن) اک ارادہ رکے افر ہی ڑپےھ ا ّم َ ِّن ْنٹ َنا ا ّش ْجن َغا َؿ

ق(رھپ)ارگاستبحصےسوکح افالددقمرےہوتاسوکاطیشؿیھبکرضرںیہناچنہپےئاگ۔
حال َّش ْن َغا َؿ َم َر َز ْ َ َ
َف َ ٹ ِّ ْ ٹ
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،رجری،وصنمرہ،اسمل،رکبی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرضحتیلصاہللہیلعفملساکرانبآانتیفادلاینۃنسحرفامان۔۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
آرضحتیلصاہللہیلعفملساکرانبآانتیفادلاینۃنسحرفامان۔۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1313

راوی ٣ :شسزً ،بساٟوارثً ،بساٌٟزیز ،ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
اُ ٠ٟض َّ٥
ا ٪أَ ِٛثَ ٍُ زُ ًَا ٔ
ث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
اب ا٨َّ ٟارٔ
َربَّ َ٨ا آت ٔ َ٨ا فٔی ُّ
ِة ٔ َح َش َّ ٨ة َوٗ ٔ َ٨ا ًَ َذ َ
اٟسَ ِ ٧یا َح َش َّ ٨ة َوفٔی ِاْل ٔ َ

لل َّ
ھ
ُ
دسمد ،دبعاولارث ،دبعازعلسی ،اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ،ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک ارثک داع ہی یھت ،ا َّم َجر َّ ٹ ََ ِ َ
آت ِف
خ ِة َخ َس َن ًش َف ِ َق َ َعاب َّ
ال ِر اخل ینع اے اہلل ںیمہ داین ںیم الھبح  اطع رک ،افر آرخت ںیم الھبح  اطع رک ،افر ںیمہ
ادلُّ ْ ََ َخ َس َن ًش َف ِف ْٓال ِ َز
َ
دفزخےکذعابےسناچ۔
رافی  :دسمد،دبعاولارث،دبعازعلسی،اسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داینےکہنتفےسانپہامےنگناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
داینےکہنتفےسانپہامےنگناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1314

راوی َ :فوہ ب ٩ابی ِ٣زاءً ،بیسہ ب ٩ح٤یسً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩ي ٍ٣ ،ؼٌب ب ٩سٌس ،سٌس ب ٩ابی وٗاؾ،

یسةُ بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِ ٍ ٕ ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َ َِف َوةُ بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ِِ ٤َ ٟزا ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا ًَب ٔ َ
ت َ٤َ ٛا ُت ٌَ َّ ٥ُ ٠ا ِل َٔ ٜتابَ ُة َّ
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أًَُوذُ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا َص ُؤ ََل ٔ
أَبٔیطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ک َ َ
اب ا َِ٘ ٟبِ ٍ ٔ
اٟسَ ِ ٧یا َو ًَ َذ ٔ
ک ٔ ٩ِ ٣أَ َُِ ٧ ٪ز َّز ِلٔ َی أَ ِرذَ ٔ ٢ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َوأًَُوذُب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحب ِ ٔن َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِد َٔ ١وأًَُوذُ ب ٔ َ
بٔ َ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ُّ

رففہنبایبرغماء،دیبعہنبدیمح،دبعاکلمل نبضحری،بعصمنبدعس،دعسنبایبفاقص،ا ےنفادلےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہں
لل َّ
ھ
ّ
ُ
َ
َ
نِم
ن ْ
ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی املکت اس رطح اھکس ےت ےھت سج رطح مت انھکل ےتھکیس وہ (ا ّم ِإ ِت أ ُع ُذ ِ ٹ َ ج
ال ْ ُتٹ
نِم َأؿ ُ زت َد ِإ ََل َأر َذ ِؽال ْع
نِمالْج ٹ ُ ْن
ٹ
ج
ْ
ُ
م
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ف
ُ
ن
ُ
ُ
ُ
ابال ْ َلیْٹ ِزس)ینعایاہلل!ںیمریتی
ع
ف
َ
دل
ّ
ا
ش
نِم
ْ
ن
ذ
ع
أ
ف
ز
ز
ْ
ن
ذ
ع
ج
أ
ف
ن
ْ
ن
ذ
ع
أ
ف
ل
ْ
ٹ
ٹ
ٹ
َ
ِ
ن
َ
ِ
ْ
ِ
َِ
َ
ِ َ
َّ
َ
ََ ِ
ْ
َِ
َِ
َِ
انپہاماتگنوہںلخبےسافر ریتیانپہاماتگنوہںزبد یےس،افرریتیانپہاماتگنوہںاسابتہکتہبرمعاپؤں ،افرریتی انپہاماتگنوہں
داینےکہنتفےسافرذعابربقےس۔

رافی  :رففہنبایبرغماء،دیبعہنبدیمح،دبعاکلملنبضحری،بعصمنبدعس،دعسنبایبفاقص،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکمفداعرکےناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
رکمفداعرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1315

راوی  :ابزاہی ٥ب٨٣ ٩ذر ،ا٧ص بً ٩یاق ،ہظا ٦اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُٔ ٨ِ ٣ُ ٩ذرٕ َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ َُٔ ً ٩یاقٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َِ ِٟٔ ١یطٔ أََّ٧طُ َٗ ِس َػ ََّ ٍَ ٨
اٟظ ِی َئ َو َ٣ا َػ ٌََ ٨طُ َؤَِّ٧طُ َز ًَا َربَّ ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َط ٌَ ِز ٔ
ت أَ َّ ٪اہللَ َٗ ِس
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك ُ َّب َحًَّی ُِٔ َّ ٧ط َُ ٟی َد َّی ُ
أَ ِٓ َتانٔی ٓ ٔ َامی ا ِس َت ِٔت َ ِي ُتطُ ٓ ٔیطٔ َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ٓ ََ٤ا ذَا َک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢جائَىٔی َر ُج ََل َٔ َٓ ٪حََ ٠ص أَ َح ُسص َُ٤ا ً ٔ َِ ٨س َرأِسٔی

وب َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢كَ َّب ُط َٗا ََٟ ٢بٔی ُس بِ ُ ٩اَلِ َ ًِ َؼ َٔٗ ٥ا َ ٢فٔی
َو ِاْل َ ُ
ِ ً ٔ َِ ٨س رٔ ِجل َ َّی َٓ َ٘ا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا َ ٔ ٟؼاح ٔبٔطٔ َ٣ا َو َج ٍُ اَّ ٟز ُج َٔٗ ١ا َِ ٣َ ٢لبُ ْ
اَ ٪وذ َِر َوا ُ ٪بٔئ ِْز فٔی بَىٔی ز َُریِ َٕٗ ٙاَِ ٟت َٓأ َ َتا َصا َر ُسو ُ٢
َ٣اذَا َٗا َ ٢فٔی ُِ ٣ظ ٕم َو ُ٣ظَ اك َ ٕة َو ُج ِّٕ كَٕ ٌَِ ٠ة َٗا ََٓ ٢أَیِ َ ٩ص َُو َٗا َ ٢فٔی ذ َِر َو َ
ئ َو َل َٜأ َ َِّ َ ٧ ٪دََ ٠ضا ُرُ ُُض َّ
اٟظ َیاكٔي ٔن
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ ِلٔ َی ًَائٔظَ َة َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ َل َٜأ َ َّ٣َ ٪ائ َ َضا نُ َ٘ا ًَ ُة ا ِٟحٔ َّ٨ا ٔ
َ
َ
َّ
ِ ِج َت ُط َٗا َ ٢أَ َّ٣ا أََ٧ا َٓ َ٘ ِس
َٗاَِ ٟت َٓأتَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ِخب َ َ ٍصَا ًَ ِ ٩ا ِٟبٔئِز ٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََضَل أَ ِ َ
َا َزا َز ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َو َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َط َٔانٔی اہللُ َو َ ٔ
َکص ُِت أَ ِ ٪أُث ٔي َ ٍ ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َ ًّ

ا ٚا َِ ٟحس َ
َح أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س ًَا َو َز ًَا َو َس َ
ٔیث
َٗاَِ ٟت ُس ٔ َ

اربامیہنبذنمر،اسننبایعض،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئیتہکںیہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرپاجدفایکایگ،اہیں
کتہکآپایخؽرکےتہکاکیاکؾرکےکچ،احالہکنںیہنایک،انچہچنآپےنا ےنرب ےسداعیک،رھپرفامای(اےاعہشئریضاہلل

اعتٰیلہنع)ایکوتاجیتنےہہکاہللےنےھجمفہابتاتبدیےہ،وجدرای ترکاناچاتہاھت،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعےنوپاھچفہایک
ابتیھتایروسؽاہلل،آپےنرفامایریمےاپسآد یآےئاؿںیمےساکیریمےرسےکاپسافردفرساریمےاپؤںےکاپس
ھٹیب ایگ اؿ ںیم ےس اکی ےن ا ےن اسیھت ےس وپاھچ ،اس آد ی وک ایک فیلکت ےہ (دفرسے ےن اہک) ہک اس رپ اجدف ایک ایگ ےہ (ےلہپ
عص
ےن)وپاھچسکےناجدفایک،وجابدایدیبلنبا مےنوپاھچسک زیچںیموجابداییھگنکںیمافریھگنکےسےلکنوہےئںیمافررہن
ےکالغػںیم(ےلہپےن)وپاھچفہاہکںےہ(دفرسےےن)اہکذرفاؿںیمافرذرفاؿینبزرقیںیماکیونکاںےہ،رضحتاعہشئ
ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ونکںی ےک اپس رشتفی ےل ےئگ ،رھپ رضحت اعہشئ ریض
اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپسول ےٹ ،وت رفامایف اہللاس اک اپین دنہمی ےک وچنڑیکرطح رسخ ےہ افراس ےکاپس وجھکرفں ےک درتخ وگای
اطیشؿےکرسںیہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعاکایبؿےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفا سآےئافرونکںییکاحتل
ایبؿ یک وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن اس وک اکنؽ ویکں ںیہن دای؟ آپ ےن رفامای اہلل ےن ےھجم
افشدےدیافرںیمےنااھچںیہناھجمسہکولوگںوکرشرپرباہتخیگنرکفںٰ،یسیعنبفثیلےناشہؾےسوباہطسرعفہ،اعہشئریضاہلل
اعتٰیلہنعلقنایکہکآرضحنترپیسکےناجدفرکدایوتآپےنداعرفامح ،رھپوپریدحثیایبؿیک،
رافی  :اربامیہنبذنمر،اسننبایعض،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمنیکرپدباعرکےناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
رشمنیکرپدباعرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1316

راوی  :اب ٩سَل ،٦وٛیٍ ،اب ٩ابی خاٟس ،اب ٩ابی اوفی

َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩س ََل ٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩أَبٔی أَ ِوف َی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢ز ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

اب َٓ َ٘ا ََّ ٢
اب اصِز ٔ ُِ ٣ض َِ ٥و َز ِٟز ٔ ُِ ٟض ِ٥
اب َ ٔ
َسی ٍَ ا ِٔ ٟح َش ٔ
اُ ٠ٟض َّ٨ِ ٣ُ ٥ز ٔ َ ٢ا ِل َٔ ٜت ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی اَلِ َ ِحزَ ٔ
اب اصِز ٔ ِ ٦اَلِ َ ِحزَ َ
انبالسؾ،فعیک،انبایباخدل،انبایبافیف ےسرفاتیےہہکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےنازحابرپدباعیکافررفامایہکاے
اہلل وج  اتب انزؽ رکےن فاال ےہ ،افر دلج اسحب ےنیل فاال ےہ ،ازحاب وک تسکش دے ،اؿ وک زہتمی دے ،افر اؿ وک زتمزلؽ
رکدے(دقؾڈاگمگدے)
رافی  :انبالسؾ،فعیک،انبایباخدل،انبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
رشمنیکرپدباعرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1317

راوی ٌ٣ :اذ بٓ ٩ـاٟہ ،ہظا ،٦یحٌی  ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ئ َٗ ََ ٨ت َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَٔ ِ ٧خ ًَی َ
یٌ َة
ِة ٔ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َّاغ بِ َ ٩أَبٔی َرب ٔ َ
أِ ٪ذَا َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُظ فٔی اٟز ٌََِّ ٛةٔ ِاْل ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَٔ ِ ٧خ ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِـ ٌَٔٔي َن ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ ٨٣ي َن َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَٔ ِ ٧خ َسَ ٤ََ ٠ة بِ َ ٩صٔظَ اَّ ٕ ٦
یس بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َّ
َّ
ک
اُ ٠ٟض َّ ٥أَٔ ِ ٧خ ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِط ُس ِز َوكِأ َ َت َ
ًَل َی َُ ٣رض َّ
ٕ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌََِ ٠ضا ًََِ ٠یض ٔ ِٔ ٥سٔ٨ي َن َٔ ٛشىٔی یُو ُس َ
َ

اعمذنباضفہل،اشہؾ،ییحی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہ،ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسبجاشعءیکامنزںیم
آرخیرتعکںیمعمسا ہللنملدمحہےتہکوتونقتڑپےتھ،اےاہلل!ایعشنبر ہعیوکاجنتدے،ایاہللفدیلنبفدیلوکاجنتدے،
اے اہلل ہملس نب اشہؾ وک اجنت دے ،اے اہلل زمکفر املسمونں وک اجنت دے ،ای اہلل اینپ رگ ت وک رضم رپ تخس رک ،اے اہلل اؿ
(اکرففں)وکوی فہیلعامالسؾیک(طحقاس ی)یکرطحطحقاس یںیمالتبمرکدے۔

رافی  :اعمذنباضفہل،اشہؾ،ییحی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
رشمنیکرپدباعرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1318

راوی  :حش ٩ب ٩ربیٍ ،ابواَلحوؾً ،اػ ، ٥ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َب ٌَ َث أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ؾ ًَ ِٔ ًَ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَلِ َ ِح َو ٔ
ُقا ُئ َٓأ ُ ٔػيبُوا ٓ ََ٤ا َرأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َج َس ًَل َی َط ِی ٕئ َ٣ا َو َج َس ًََِ ٠یض ٔ َِ ٨َ َ٘ َٓ ٥ت َط ِض ّزا فٔی
َٔ
َس َّی ّة يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ض ِ ٥ا َِّ ُ ٟ

َػ ََلة ٔا ِِ َٔ ٟحز ٔ َو َي ُ٘و َُ ًُ ٪َّ ٔ ِ ٢ؼ َّی َة ًَ َؼ ِوا اہللَ َو َر ُسو َٟطُ

نسحنبرعیب،اوباالوحص،اعمص،اسنریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہ،ہکیبنیلصاہللہیلعفملسےناکیوھچاٹاسدہتساجیھب،اؿولوگں
وکرقاءاہکاجاتاھت،فہولگلتقرکدےےئگوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساسدقرولمؽےہہکاانتولمؽوہےتوہےئیسکفاہعقرپںیم
ےن آوکپ ںیہن داھکی اھت،انچہچن امنز  رج ںیم آپ اکی امہ کت ونقت ڑپےتھ رےہ ،افر رفامای رکےت ےھت ہک عصنہ ےن اہلل افر اس ےک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکانرفامینیک۔
رافی  :نسحنبرعیب،اوباالوحص،اعمص،اسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
رشمنیکرپدباعرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1319

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز ،زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ا٪
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ک َٓ َٔ ٔل َِ ٨ت ًَائٔظَ ُة ِلٔ َی َٗ ِؤٟض ٔ َِ٘ َٓ ٥اَِ ٟت ًََِ ٠یَّ ٥ِ ُٜ
وَّ ٪
اٟش ُا٦
اٟش ُاَِ ٠ًَ ٦ی َ
وًَ ٪ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘وَ ُٟ
ا َِ ٟی ُضوزُ ي َُش َِّ ٤ُ ٠

َو َّ
اُ ٨َ ٌِ ٠ٟة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣َ ٥َ ٠ض َّل َیا ًَائٔظَ ُة ِ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ٔح ُّب اِّ ٟزٓ َِ ٙفٔی اَلِ َ ِ٣ز ٔک ُ ِّ٠طٔ َٓ َ٘اَِ ٟت َیا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ أَ َو٥َِ ٟ
وَٗ ٪ا َ ٢أَ َوَ ٥َِ ٟت ِش َ٤عٔی أَنِّی أَ ُر ُّز ذَٔ ٔ ٟک ًََِ ٠یض ٔ َِٓ ٥أَُٗو َُ ٢و ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ
َت ِش َ٣َ ٍِ ٤ا َي ُ٘و َُ ٟ
دبع اہلل نب دمحم ،اشہؾ ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہ ،ہک وہید یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ
رکےتوتےتہکااسلؾکیلعرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےناؿیکہیابتھجمس ی،وتاںوہںےناہکہکمتیہرپالہتکافرتنعلوہ،
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع!وھچڑفیھب،اہللاعتٰیلامتؾاومرںیمرن یوکدنسپرکاتےہ،رضحتاعہشئ
ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک ،اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ ےن ںیہن انس ،وج اؿ ولوگں ےن اہک ےہ آپ ےن
رفامایایکمتےنںیہنانس،وجںیمےناؿولوگںوکوجابدایےہ،ںیمےناہکےہفمکیلعینعمتیہرپوہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
رشمنیکرپدباعرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1320

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،انؼاری ،ہظا ٦ب ٩حشا٣ ،٪ح٤س ب ٩سي ٍیً ، ٩بیسہ ،حرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

یسةُ َح َّسثَ َ٨ا
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُٔ ٩سي ٍ ٔ َ
یَ ٩ح َّسثَ َ٨ا ًَب ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ

ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س َٔ٘ َٓ ٚا َََ َ ٣َ ٢ل اہللُ ُٗبُ َورص َُِ ٥وب ُ ُیو َت ُض ِ٥
ّ َ ٧ارا َ٤ٛا َط َُِ٠وَ٧ا ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔا ُِ ٟو ِس َلی َحًَّی َُابَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص
َ
دمحمنبینثم،ااصنری،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،دیبعہ،رضحتیلعنبایباط بلریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہ،ہکمہزغفہدنخؼ
ےک دؿ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت وت آپ ےن رفامای ہک اہلل اؿ یک ربقفں افر اؿ ےک رھگفں وک آگ ےس رھب
دے،سجرطحاؿولوگںےنںیمہدرایمینامنزےسرغفبآاتفبکترفےکراھک،درایمینامنزےسرمادامنزرصعےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ااصنری،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،دیبعہ،رضحتیلعنبایباط بلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمنیکےکےئلدبداعرکےناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
رشمنیکےکےئلدبداعرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1321

راوی ً :لی ،سٔیا ،٪ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
 ١بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَل َی َر ُسو ٔ٢
اٟلٔ َِی ُ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗس َُّٔ ٦
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
اض أََّ٧طُ َی ِسًُو ًََِ ٠یض ٔ ِ٥
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ ََّ ٪ز ِو ّسا َٗ ِس ًَ َؼ ِت َوأَبَ ِت َٓا ِز َُ اہللَ ًََِ ٠ی َضا َٓوَ  َّ٩اُ ٨َّ ٟ

َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥اصِ ٔس َز ِو ّسا َوأ ِ ٔ
ت بٔض ٔ ِ٥

یلع ،ایفسؿ ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ،ہک لیفط نب رمعف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمںیمآےئافررعضایکایروسؽاہللدفسےنانرفامینیکافرااکنرایک،اسےئلآپاؿولوگںےکقحںیمدبداعےئجیک،ولوگں

وکایخؽاھتہکآپاؿولوگںرپدبداعرکںیےگ(نکیل)آپےنرفامای،ایاہللاسوکدہاتیدے،افراؿوک(ریمےاپس)ےلآ۔
رافی  :یلع،ایفسؿ،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکایاہللےھجماعمػرکدےوجںیمےنےلہپایکہ...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکایاہللےھجماعمػرکدےوجںیمےنےلہپایکےہافروجںیمےناریخںیمایکےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1322

٣وسی)
٣وسی اپ٨ے واٟس (ابو ٰ
راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بسا٠٤ٟک ب ٩ػباح ،طٌبہ ،ابو اسحا ٚاب ٩ابی ٰ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َُ ٩ػبَّا ٕح َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
وسی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
ا ٩ِ ًَ ٚابِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٣
َسافٔی فٔی أَ ِ٣زٔی ک ُ ِّ٠طٔ َو َ٣ا أََ ِ ٧ت
اٟس ًَا ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ک َ َ
اَ ٪ی ِسًُو ب ٔ َض َذا ُّ
ئ َر ِّب اُ ٔ ِ
َِف لٔی َخ ٔلیئًَٔی َو َج ِضلٔی َوِ ٔ ِ َ
ک ً ٔ ِ٨سٔی َّ
أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔطٔ ٔ٣ىِّی َّ
ِ ُت َو َ٣ا
ای َو ًَ ِ٤سٔی َو َج ِضلٔی َو َصزِلٔی َوک ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
َِف لٔی َخ َلایَ َ
َِف لٔی َ٣ا َٗ َّس ُِ ٣ت َو َ٣ا أَ َّ ِ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
ِ َوأََ ِ ٧ت ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز َو َٗا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َو َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا
َس ِر ُت َو َ٣ا أَ ًِ َُ ٨ِ ٠ت أََ ِ ٧ت ا ِِّ َ٘ ٤ُ ٟس َُ ٦وأََ ِ ٧ت ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّ ُ
أَ ِ َ

ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
وسی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٩ِ ًَ ٚأَبٔی بُزِ َز َة بِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٣

دمحمنباشبر،دبعاکلملنبابصح،ہبعش،اوبااحسؼانبایبومٰیسا ےنفادل(اوبومٰیس) ےسفہآرضحنتیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےس
رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ہی داع ڑپاھ رکےت ےھت ،اے ریمے رپفرداگر ریمی اطخ ریمی اہجتل افر رہ اکؾ ںیم ریمی زایدیت وک
اعمػ رفام ،ویکہکن آپ ھجم ےس تہب زایدہ اجےتن ںیہ ،اے اہلل ریمی اطخ ریمے دمعا انگہ ،ریمی اہجتل افر وضفؽ ابوتں وکاعمػ
رفام،ویکہکنہیبسریمیاجبنےسفاعقوہح ںیہ۔اےاہللریمےاےلگےلھچپوپدیشہ افراالعہینانگہاعمػرفامویکہکنآپیہافؽ
افر آرخ ںیہ افر آپ رہ ےش رپ اقدر ںیہ ،افر دیبع اہلل نب اعمذ ےن ا ےنفادل ےس وباہطس اوبااحسؼ ،اوبربدہ نب ایب ومیس ،رضحت اوب

ومٰیسریضاہللاعتٰیلہنعآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایک۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاکلملنبابصح،ہبعش،اوبااحسؼانبایبومٰیسا ےنفادل(اوبومٰیس)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکایاہللےھجماعمػرکدےوجںیمےنےلہپایکےہافروجںیمےناریخںیمایکےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1323

٣وسی)
٣وسی اپ٨ے واٟس (ابو ٰ
راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بیساہلل بً ٩بسا٤ٟحیس ،اَسائی ،١ابو اسحا ٚاب ٩ابی ٰ

َّ
َ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ِ ٔ ِس َح َ
ُک بِ ٔ ٩أَبٔی
ا ٩ِ ًَ ٚأَبٔی بَ ِ ٔ
َسائ ٔی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىی َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔی ٔس َح َّسث َ َ٨ا ِ ٔ ِ َ
اَ ٪ی ِس ًُو َّ
َِف لٔی َخ ٔلی َئًٔی
وسی اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ک َ َ
وسی َوأَبٔی بُزِ َز َة أَ ِح ٔشبُ ُط ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َُ ٣
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
َو َج ِضلٔی َوِ ٔ َِسافٔی فٔی أَ ِ٣زٔی َو َ٣ا أََ ِ ٧ت أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔطٔ ٔ٣ىِّی َّ
ک ً ٔ ِ٨سٔی
ای َو ًَ ِ٤سٔی َوک ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
َِف لٔی َصزِلٔی َو ٔج ِّسی َو َخ َلا َی َ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
َ

دمحمنبینثم ،دیبعاہلل نبدبعادیجمل،ارسالیئ،اوبااحسؼانب ایب ومٰیسا ےنفادل(اوبومٰیس)ےس فہ آرضحنتیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےس رفاتی رکےت ںیہ کٓرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےتہک ںیہ ہک آپ ہی داع ڑپاھ رکےت ےھت ،اے اہلل ریمی اطخ ،ریمی
اہجتل ،افر ریمی زایدیت اعمػ رفام ،ویکہکن آپ ریمے انگوہں وک ھجم ےس زایدہ اجےتن ںیہ۔ اے اہلل ریمی وضفؽ وگح  ،ریمی
وکشش،ریمیاطخافرریمیارادۃایطلغںاعمػرفام،ویکہکنہیبسریمےاسھتنکممںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دیبعاہللنبدبعادیجمل،ارسالیئ،اوبااحسؼانبایبومٰیسا ےنفادل(اوبومٰیس)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدؿ(وبقمؽ)استعںیمداعرکےناکایبؿ۔...

ابب  :داعؤںاکایبؿ
ہعمجےکدؿ(وبقمؽ)استعںیمداعرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1324

راوی ٣ :شسز ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ایوب٣ ،ح٤س ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٥
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَ ُّی ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی یَ ِؤ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َسا ًَ ْة ََل یُ َوآ ٔ ُ٘ َضا ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠وص َُو َٗائ ْٔ ٥ي َُؼل ِّی َي ِشأ َ ُ ٢اہللَ َخي ِ ّ ٍا ِ ٔ ََّل أَ ًِ َلا ُظ َو َٗا َ ٢ب ٔ َی ٔسظ ٔ ُٗ ِ٨َ ٠ا

ُي َ٘ َِّ ُ٠٠ضا یُزَ ِّص ُسصَا

دسمد،اامسلیعنباربامیہ،اویب،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکاوبااقلمسیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
ہعمجےکدؿاکیایسیڑھگیےہ،سجںیماملسمؿڑھکاوہرکامنزڑپےھافرالھبح یکداعرکےوتفہرضفروبقمؽوہیتےہ،افرا ےن
اہھتےسااشرہایکوگایاسیکیمکیکرطػااشرہرکےتےھت۔
رافی  :دسمد،اامسلیعنباربامیہ،اویب،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامان،ہکوہیدےکقلعتمامہریداعوبقمؽوہیتےہ،افر...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامان،ہکوہیدےکقلعتمامہریداعوبقمؽوہیتےہ،افرامہرےقلعتماؿیکداعوبقمؽںیہنوہیتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1325

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسً ،بساٟوہاب ،ایوب ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َز أَ َت ِوا
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ

ک َٗا ََ ٢و ًََِ ٠یَ٘ َٓ ٥ِ ُٜاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َّ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َّ
ٔب ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ
اٟش ُاِ ٠َ ًَ ٦ی َ
اٟش ُاَِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜو ٥ِ ُٜ٨َ ٌََ ٟاہللُ َوَُـ َ
ٕ أَ ِو ا ِِ ُٔ ٟح َع َٗاَِ ٟت أَ َوَ ٥َِ ٟت ِش َ٣َ ٍِ ٤ا
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣َ ٥َ ٠ض َّل یَا ًَائٔظَ ُة ًََِ ٠ی ٔک بٔاِّ ٟزٓ َِٔ ٙؤِیَّا ٔک َوا َِ ٨ِ ٌُ ٟ
اب َُ ٟض ِ ٥ف ٔ َّی
اب لٔی ٓ ٔیض ٔ َِ ٥و ََل ي ُِش َت َح ُ
َٗاُٟوا َٗا َ ٢أَ َوَ ٥َِ ٟت ِش َ٤عٔی َ٣ا ُُِٗ ٠ت َر َز ِز ُت ًََِ ٠یض ٔ ُِ َٓ ٥ی ِش َت َح ُ

ہبیتق نب دیعس ،دبعاولاہب ،اویب ،انب ایب ملنکہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک وہید یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
ل عَل َ ْنُک ْ لَغ َ َنُک
عَل َ ْنُک
﵀َ
ْ
ْ
ک آپ ےن رفامای َف م رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ا َّشا ُؾ ج م َف م ا ُّ
دختم ںیم احرض وہےئ ،افر اہک ال َّشا ُؾ عَل َ ْن َ
عَصِ عل َ ُک
ت َ ْن ْم(مترپالہتکوہافراہللمترپتنعلرکےافرمترپاانپ بضانزؽرکے)روسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای،
َف َٹ
اےاعہشئریضاہللاعتٰیل اہنعاس وکوھچڑف یھبرن یاایتخر رکف،افریتخسےسوچبرفامای،دبوگح  ےسوچب،رضحتاعہشئ ریضاہللاعتٰیل
اہنع ےن رعض ایک ،ایکآپ ےن ںیہن انس ،وج اؿ ولوگں ےن اہک؟ آپ ےن رفامایہک ایک مت ےن ںیہن انس وج ںیم ےن وجاب دای ،ریمی داع
اؿےکقحںیموبقمؽوہیتےہنکیلاؿیکداعریمےقحںیموبقمؽںیہنوہیت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعاولاہب،اویب،انبایبملنکہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آنیمم ےناکایبؿ...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
آنیمم ےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1326

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ، ٪زہزی  ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُظ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ِ
ِ
َ
َّ
َُف َُ ٟط َ٣ا َت َ٘ َّس َ٦
ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا أَ َّ ٩َ ٣ا َِ٘ ٟارٔ ُئ َٓأ ُِّ٨٣وا َٓإ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئَٔ َٜة تُ َؤ َِّ ٩ِ ٤ََ ٓ ٩ُ ٣وآ َََ ٙتأ ٔ٣يُ ُ٨ط َتأ ٔ٣ي َن ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ ُ ٔ َ
َٔ ٩ِ ٣ذِ٧بٔطٔ
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ہک بج ڑپےنھ فاال (ینع اامؾ )آنیم ےہک وت مت یھب آنیم وہک اس ےئل ہک رفےتش یھب آنیم ےتہک ںیہ وت سج صخش اکآنیم انہک
رفوتشںےکآنیمم ےنےکوماقفوہاجےئوتاسےکاےلگانگہشخبدےیئاجےتںیہ
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الاہلاالاہللم ےنیکتلیضفاکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
الاہلاالاہللم ےنیکتلیضفاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1327

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،سیم ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ

ک َو َُ ٟط ا َِ ٟح ُِ ٤س َوص َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز فٔی یَ ِو٣ٔ ٕ ٦ائ َ َة ََّ ٣زة ٕکَاِ َ ٧ت
یک َُ ٟط َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َََ ٢ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََل َ ٔ
َ َ
ُحزّ ا َّٔ ٩ِ ٣
ک َحًَّی
رش رٔ َٗ ٕ
َُ ٟط ًَ ِس َٔ ِ ًَ ٢
اٟظ ِی َلا ٔ ٪یَ ِو َُ ٣ط ذََ ٔ ٟ
اب َو ُٛت َٔب َُ ٟط ٔ٣ائ َ ُة َح َش َٕ ٨ة َو ُٔ ٣ح َی ِت ًَ ُِ ٨ط ٔ٣ائ َ ُة َس ِّیئَ ٕة َوکَاِ َ ٧ت َُ ٟط ٔ ِ
یُ ِٔ ٤س َی َو ٥َِ ٟیَأ ِ ٔ
ت أَ َح ْس بٔأَٓ َِـ َ٤َّ ٣ٔ ١ا َجا َئ ِ ٔ ََّل َر ُج ْ ١َ ٔ٤ًَ ١أَ ِٛث َ َ ٍ ٔ٨ِ ٣طُ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
ا ٩ِ ٤َ َٛ ٪أَ ًِ َت ََ ٙر َٗ َب ّة َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟس
رشا ک َ َ
ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٚزٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َّ ِ ًَ ٢
َف ًَ َِّ ٩
ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ََٗ ١ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة َو َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩ربٔی ٍٔ بِ ُٔ ٩خ َث ِی ِٕ ٣ٔ ٥ث َ٠طُ َٓ ُُِ٘ ٠ت َّ ٔ ٟلبٔی ٍٔ
اٟش َ ٔ

َٔ ٩ِ ٤َّ ٣سَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٓ َ٘ا َ٤ِ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٢زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٓ ٪أ َ َت ِی ُت ًَ َِ ٤زو بِ َِ ٣َ ٩ی ُ٤و ُِٕ ٠ُ٘ َٓ ٪ت َٔ ٩ِ ٤َّ ٣سَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٓ َ٘ا َ ٩٣ٔ ٢ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َٓأ َ َت ِی ُت
وب اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی یُ َح ِّسثَطُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َِٔ ٢بِ َزاصٔی ُ٥
ابِ َ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َٓ ُُِ٘ ٠ت َٔ ٩ِ ٤َّ ٣سَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٓ َ٘ا َ ٩٣ٔ ٢أَبٔی أَ ُّی َ
ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
وب َٗ ِو َُ ٟط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
بِ ُ ٩یُو ُس َ
اَ ٚح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
وب ًَ ِ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََ ٣ُ ٢
وسی َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ َِ ٩زا ُو َز ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َّ ٩ِ ًَ ١
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َٗ ِو َٟطُ َو َٗا َ ٢آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َِ ٔ ِ ٢س َ٤اً ٔی ُ

َّس َة َسُ ٌِ ٔ٤ت ص ََٔل َ ٢بِ ََ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ ِ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ بِ ُٔ ٩خ َث ِی َٕ ٥و ًَ ِ٤زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗ ِو َٟطُ َو َٗا َ ٢اَلِ َ ًِ َُ ٤ع
بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ

وب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رضم ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َو ُح َؼي ِْن ًَ ِ ٩ص ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢اَّ ٟزبٔی ٍٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗ ِو َُ ٟط َو َر َوا ُظ أَبُو َُ ٣ح َّٕ ٤س ا َِ ٟح ِ َ

ا ٩ِ ٤َ َٛ ٪أَ ًِ َت ََ ٙر َٗ َب ّة َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟس ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی َٔٗ ١ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ َواٟؼَّ ٔحیحُ َٗ ِو ُِ ًَ ٢ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،یمس ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک
سجصخشےنہیاملکتےہکہکاہللےکالعفہوکح دخا ںیہن،کلماہللیہاکےہافرایسےکالقئےہافرفہرہےشرپ اقدرےہ،اکی
دؿںیموسابرڑپاھوتاسوکدسالغؾ(ےکآزادرکےن)اکوثابےلماگ،افروسانگہاسےکاٹمدےاجےتںیہافراسدؿاشؾوہےن
کتاطیشؿےسوفحمظراتہےہ،افراسےسوکح آد یا لضہنوہاگ،رگم فہصخشوجاسےسزایدہڑبےھ،دبعاہللنبدمحمےنوباہطس
دبعاکلملنبرمعفرمعنبایبزادئہؾاوبااحسؼ،رمعفنب ومیمؿےسرفاتیرکےتںیہ ،اںوہںےنایبؿایکہکسج ےن(الاہلاالاہلل
فدحہاخل) دسابرڑپاھوت فہاسصخشیکرطحےہوج افالد اامسلیع(ہیلعامالسؾ)ےس دس الغومںوکآزادرکے،رمع نبایبزادئہ،
وباہطسدبعاہللنبایبارفسل،یبعش،رعیبنبمیثخےسایسرطحرفاتیرکےتںیہ،یبعشاکایبؿےہہکںیمےنرعیبےسوپاھچہکمتےن
یسکےساسوکانسےہاںوہںےناہکانبایب ٰیلیےس،ںیمانبایب ٰیلیےکاپسآای،افروپاھچہکمتےنسکےسانسےہ؟اںوہںےناہک
اوباویب ااصنریریض اہللاعتٰیلہنع ےس وجاس وک آرضحنت یلص اہللہیلعفآہلفملس ےسلقن رکےت ںیہ ،افر ومٰیس وباہطسفبیہ،
داؤد ،اعرم ،دبعارلنٰمح نب ایب  ٰیلی ،اوباوبب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ افر اامسلیع ےن
وباہطس یبعش رعیب ےس نس اک وقؽ لقن ایک ،آمک وباہطس ہبعش ،دبعاکلمل نب رسیم ہ ،الہؽ نب اسیػ ،رعیب نب میثخ ف رمع فنب ومیمؿ،
رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ اک وقؽ لقن رکےت ںیہ ،اشمع ف نیصح ،الہؽ ےس اںوہں ےن رعیب ےس ،اںوہں ےن
دبع اہللےساؿاک وقؽلقن ایک ،افراوبدمحمرضح ی،وباہطساوباویبریضاہللاعتٰیل ہنعیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسرفاتیرکےت
ںیہ۔

رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،یمس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبسؿاہللڑپےنھیکتلیضفاکایبؿ...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
احبسؿاہللڑپےنھیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1328

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،سیم ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ

َح
ا ٪اہللٔ َوب ٔ َح ِٔ ٤سظ ٔفٔی َی ِو٣ٔ ٕ ٦ائ َ َة ََّ ٣زة ٕ ُح َّل ِت َخ َلایَا ُظ َوِ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت ِٔ ٣ث ََ ١زبَ ٔس ا َِ ٟب ِ ٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َُ ٢س ِب َح َ

دبعاہللنبہملسم،امکل،یمس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکوج
صخشاحبسؿاہللفدمحبہاکیدؿںیموسابرےہکوت اسےک انگہاعمػ رکدےاجےتںیہ ،ارگہچدنمسرےکاھجگ ےکرباربیہویکں
ہنوہں۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،یمس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبسؿاہللڑپےنھیکتلیضفاکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ

احبسؿاہللڑپےنھیکتلیضفاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1329

راوی  :زہي ٍ بُ ٩حب ،ابٓ ٩ـی٤ً ،١ارہ ،ابوزرًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ١ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ٍُ بِ ُِ َ ٩
ا ٪اہللٔ َوب ٔ َح ِٔ ٤سظ ٔ
ا ٪اہللٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔیُ ٥س ِب َح َ
کََ ٤َ ٔ ٠تا َٔ ٪خٔٔی َٔ َتا ًَٔ ٪ل َی اَ ٠ِّ ٟشا َٔ ٪ث٘ٔی ََ ٠تا ٔ ٪فٔی ا ِٔ٤ٟیزَا َٔ ٪حبٔيب َ َتا ِٔ ٪لٔ َی اَّ ٟز ِح َُ ٩ٔ ٤س ِب َح َ
زریہنب جب،انبلیضف،امعرہ،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکآپےنرفامای،دفےملکاےسیںیہوجزابؿ
بٹ
لْغ ِت
﵀َّا َؼ ِم﴾۔
﵀َّ َف ِجَمْ ِد ِـ ُص ْتٹجَا َؿا ِ
ت َؿا ِ
رپےکلہںیہنکیلوقؽںیمفزینںیہافراہللوکوبحمبںیہ(فہہیںیہ) ُ﴿،ٹْ َ
رافی  :زریہنب جب،انبلیضف،امعرہ،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللزبرگفربرتےکذرکیکتلیضفاکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اہللزبرگفربرتےکذرکیکتلیضفاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1330

٣وسی
راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،یزیس بً ٩بساہلل ،ابوبززہ ،ابو ٰ

وسی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِسٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َّ
أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ث ُ َّ
 ١ا َِ ٟه ِّی َوا ِ٤َ ٟیِّتٔ
َک َربَّطُ ََ ٣ث ُ
َک َربَّ ُط َوأ ٟذی ََل یَ ِذ ُ ُ
 ١أ ٟذی یَ ِذ ُ ُ
ُّ
دمحمنبالعء،اوبااسہم،سیدینبدبعاہلل،اوبربدہ،اوبومٰیسےتہکںیہ،ہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشا ےنرب

وکایدرکاتےہ،افروجںیہنرکاتےہ،اؿیکاثمؽزدنہافررمدہیکیسےہ(ینعایدرکےنفاالزدنہافرہنایدرکےنفاالرمدہےہ﴾۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،سیدینبدبعاہلل،اوبربدہ،اوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :داعؤںاکایبؿ
اہللزبرگفربرتےکذرکیکتلیضفاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1331

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،جزیز ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و ٪أَصِ َِّ ١
و ٪اہللَ َت َ٨ا َز ِوا َص٤ُّ ُ٠وا ِلٔ َی َحا َجتٔ٥ِ ُٜ
اٟذ ِ ٔ
َک َ
اِٟط َٔ ٚی َِ ٠تُ ٔ٤ش َ
َو َس َِّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠هَّلِل َََ ٣لئ ٔ َّ ٜة یَ ُلو ُٓ َ
و ٪فٔی ُّ ُ
َک َٓإٔذَا َو َج ُسوا َٗ ِو ّ٣ا یَ ِذ ُ ُ
َٗا َََ ٓ ٢ی ُح ُّٔوُ َ ٧ض ِ ٥بٔأ َ ِجَ ٔ ٨حت ٔض ٔ ِِ ٥لٔ َی َّ
و٪
اٟش َ٤ا ٔ
اٟسَ ِ ٧یا َٗا َََ ٓ ٢ی ِشأَُ ُٟض َِ ٥ربُّ ُض َِ ٥وص َُو أَ ًِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٥ُ ٠ض ِ٣َ ٥ا َي ُ٘و َُٔ ً ٢بازٔی َٗاُٟوا َي ُ٘وَ ُٟ
ئ ُّ
وَ ٪لَ َواہللٔ َ٣ا َرأَ ِو َک َٗا َََ ٓ ٢ی ُ٘و ُ٢
ک َویُ َِّ ٤ح ُسوَ َ ٧
ک َو َی ِح َُ ٤سوَ َ ٧
ک َویُ َٜبِّ ٍُوَ َ ٧
ي َُش ِّب ُحوَ َ ٧
ک َٗا َََ ٓ ٢ی ُ٘و َُ ٢ص َِ ١رأَ ِونٔی َٗا َََ ٓ ٢ی ُ٘و َُ ٟ
َک َت ِشبٔی ّحا َٗا ََ ٢ي ُ٘و ُ٢
یسا َو َت ِحّ ٔ٤
ک َت ِ٤حٔ ّ
یسا َوأَ ِٛث َ َ ٍ َ ٟ
َک ً َٔبا َز ّة َوأَ َط َّس ََ ٟ
وَِ ٟ ٪و َرأَ ِو َک کَاُ ٧وا أَ َط َّس َ ٟ
ٕ َِ ٟو َرأَ ِونٔی َٗا ََ ٢ي ُ٘وَ ُٟ
َو َِ ٛی َ

ٕ َِ ٟو
ٓ ََ٤ا َي ِشأَُٟونٔی َٗا ََ ٢ي ِشأَُٟوَ َ ٧
ک ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا ََ ٢ي ُ٘و َُ ٢و َص َِ ١رأَ ِو َصا َٗا ََ ٢ي ُ٘وَ ُٟ
وََ ٪ل َواہللٔ َیا َر ِّب َ٣ا َرأَ ِوصَا َٗا ََ ٢ي ُ٘و ُِ َٜ َٓ ٢ی َ
و٪
ُح ّػا َوأَ َط َّس ََ ٟضا كَ َّ ٠با َوأَ ًِوَ ََٔ ٓ ٥یضا َرُ َِب ّة َٗا ََ ٥َّ ٔ٤َٓ ٢ی َت ٌَ َّوذُ َ
أَُ َّ ٧ض َِ ٥رأَ ِو َصا َٗا ََ ٢ي ُ٘وَ ُٟ
وَِ ٟ ٪و أَُ َّ ٧ض َِ ٥رأَ ِو َصا کَاُ ٧وا أَ َط َّس ًََِ ٠ی َضا ٔ ِ
ٕ َِ ٟو َرأَ ِو َصا َٗا َ٢
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا٨َّ ٟارٔ َٗا ََ ٢ي ُ٘و َُ ٢و َص َِ ١رأَ ِوصَا َٗا ََ ٢ي ُ٘وَ ُٟ
َٗا ََ ٢ي ُ٘وَ ُٟ
وََ ٪ل َواہللٔ َیا َر ِّب َ٣ا َرأَ ِو َصا َٗا ََ ٢ي ُ٘و ُِ َٜ َٓ ٢ی َ
ُ
َ
َي ُ٘وَ َ ُٟ
َک
ََف ُت َُ ٟض َِٗ ٥ا ََ ٢ي ُ٘و ُْ ٠٣َ ٢
َف ّارا َوأَ َط َّس ََ ٟضا ََ ٣دا َٓ ّة َٗا َََ ٓ ٢ی ُ٘و َُٓ ٢أ ِطض ٔ ُس ُ ٥ِ ٛأَنِّی َٗ ِس ُ َ ِ
وَِ ٟ ٪و َرأ ِوصَا کَاُ ٧وا أ َط َّس َٔ ٨ِ ٣ضا ٔ َ

ٔ ٩ِ ٣ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ ٓ ٔیض ٔ ََِ ُٓ ٥ل َِْ ٟ ٪ی َص ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٤َ َّ ٧ِٔ ٥ا َجا َئ َ ٔ ٟحا َج ٕة َٗا َ ٢ص ُِ ٥ا ُِ ٟحََ ٠شا ُئ ََل َي ِظ َقی بٔض ٔ َِ ٥جٔ٠ی ُش ُض َِ ٥ر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط َو َر َوا ُظ ُس َض ِی ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ہبیتقنبدیعس،رجری،اشمع ،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنع ےتہکںیہ،ہک یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایاہللےک
دنچرفےتشںیہوجروتس ںںیموھگےتمںیہ،افرذرکرکےنفاولںوکڈوھڈنےتںیہ،بجفہیسکوقؾوکذرکایہٰلںیموغشمؽاپےتںیہوت
اکی دفرسے وک اکپر رک ےتہک ںیہ ،اینپ رضفرتیک رطػ آؤ،آپ ےن رفامایہک فہ رفےتش اؿ وک ا ےن رپفں ےس ڈکھ ےتیل ںیہ ،افر
آامسؿداینکتچنہپاجےتںیہ،آپےنرفامایہکاؿاکربوپاتھچےہہکریمےدنبےایکرکرےہںیہاحالہکنفہاؿوکرفوتشںےس
زایدہ اجاتن ےہ ،رفےتش وجاب دےتی ںیہ فہ ریتی حیبست ف ریبکت افر دمح افر ڑباح  ایبؿ رک رےہ ںیہ ،آپ ےن رفامای ہک اہلل رفامات ےہ ،ایک
اںوہںےنےھجمداھکیےہ،رفےتشےتہکںیہدخبااںوہںےنآپوکںیہنداھکیےہ،آپےنرفامای،اہللرفاماتےہ،ارگفہےھجمدھکیےتیلوت
ایک رکےت؟ رفےتش ےتہک ںیہ ارگآپ وکدھکی ےتیل وت آپ یک تہب زایدہ ابعدت رکےت افر تہب زایدہ ڑباح  ای اپیک ایبؿ رکےت ،آپ ےن
رفامایاہللرفاماتےہ،فہھجمےسایکامےتگنےھت،رفےتش ےتہکںیہفہآپےستنجامگنرےہےھت،آپےنرفامایاہللاؿےسوپاتھچےہ
ایک اںوہں ےن تنج دیھکی ےہ رفےتش ےتہک ںیہ دخبا اںوہں ےن تنج ںیہن دیھکی اہلل رفامات ےہ ارگ فہ تنج دھکی ےتیل وت ایک رکےت،
رفےتشےتہکںیہہکارگفہاےسدھکیےتیلوتاسےکتہبزایدہ جصیوہےت افرتہبزایدہاط بلوہےتافرایکسرطػاؿیکرتبغ
تہبزایدہوہیت،اہللرفاماتےہہکسکزیچےسفہانپہامگنرےہےھترفےتشےتہکںیہمنہجےس،آپےنرفامای،اہللرفاماتےہہکاںوہں
ےن اوکس داھکی ےہ ،رفےتش وجاب دےتی ںیہ ںیہن دخبا اںوہں ےن ںیہن داھکی ےہ ،اہلل رفامات ےہ ارگ فہ اےس دھکی ےتیل وت ایک رکےت،
رفےتشےتہکںیہارگفہاےسدھکیےتیلوتاسےستہبزایدہ اھبےتگ،افرتہبزایدہڈرےت،آپےنرفامای،اہللرفاماتےہہکںیم ںیہمت
وگاہانباتوہںہک ںیم ےناںیہنشخب دایآپےنرفامایہکاؿرفوتشں ںیمےس اکی رفہتشاتہکےہ ہکاؿںیم الفںصخشاؿ(ذرک
رکےنفاولں)ںیمںیہناھتہکلبفہیسکرضفرتےکےئلآایاھتاہللرفاماتےہہکفہاےسیولگںیہنجےکاسھتےنھٹیبفاالرحمفؾںیہن
راتہ ،ہبعش ےن اس دحثی وک اشمع ےس رفاتی ایک ،نکیل رموفع ںیہن ایبؿ ایک افر لیہس ےن وباہطس ا ےن فادل اںوہں ےن اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعےساںوہںےنآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیدحثیلقنیک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الوحؽفالوقۃاالابہللم ےناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ

الوحؽفالوقۃاالابہللم ےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1332

ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩ات ،١ابواٟحشً ،٩بساہلل ،س٠امی ٪تییم ،ابوًث٤ا ،٪حرضت
ٰ

َّ
َ
َ
َ
َّ َ
وسی اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی
یم ًَ ِ ٩أَب ٔی ًُ ِث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َُ ٣
َحسث َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أبُو ا َِ ٟح َش ٔ ٩أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِی ٔ ُّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َف َٓ ٍَ َػ ِو َت ُط َلَ ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ
َٗا َ ٢أ َخ َذ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی ًَ َ٘ َب ٕة أ ِو َٗا َ ٢فٔی ثَّ ٔ ٨ی ٕة َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا ًَ ََل ًََِ ٠ی َضا َر ُج َْ٧ ١ا َزی َ َ
وسی
َواہللُ أَ ِٛبَ ٍُ َٗا ََ ٢و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َب ِِ َ٠تٔطٔ َٗا ََٓ ٢إَٔ ٥ِ َُّٜ٧لَ َت ِسًُ َ
و ٪أَ َػ ََّ ٥و ََل َُائ ٔ ّبا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا أَبَا َُ ٣
ک ًَل َی کَٕ ٤َ ٔ ٠ة ٔ٨ِ َٛ ٩ِ ٣ز ٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة ُُِٗ ٠ت بَل َی َٗا َََ ٢ل َح ِو ََ ٢و ََل ُٗ َّو َة ِ ٔ ََّل بٔاہللٔ
أَ ِو َیا ًَ ِب َس اہللٔ أَ ََل أَ ُز َُّ ٟ

دمحم نباقملت ،اوبانسحل ،دبع اہلل ،امیلسؿ یمیت ،اوبنامثؿ ،رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیلہنع ےتہک ںیہ ،ہک آرضحنت یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اہپڑی رپ ڑچےنھ ےگل ،آپ اس فتق اکی رچخ رپ وسار ےھت ،بج اکی صخش ایس اہپڑی رپ ڑچاھ وت اس ےن
ابآفازدنلب َ
کُ،آپےنرفامایمتیسکرہبےافراغبئوک ںیہناکپررےہوہ،رھپرفامایاےاوبومٰیس،ایرفامای
﵀َّ َأ ْ ٹ َ ز
﵀َّافرا ُ
اہک،ل ِإلَ َش ِإ َّلا ُ
اےاہلل ےکدنبے،ایک ںیم ےھجت اکیااسی ہملک ہناتب دفں وج تنجاکزخاہن ےہ ،وت ںیم ےن اہک،اہں! آپےنرفامای َ
ح َؽ َف َ جلُقَّ َة ِإ َّل
﴿ل َ ْ
ِنٹ َ
﵀ِّ﴾۔
رافی  :دمحمنباقملت،اوبانسحل،دبعاہلل،امیلسؿیمیت،اوبنامثؿ،رضحتاوبومٰیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتٰیلےکاننونےانؾںیہ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
اہللاعتٰیلےکاننونےانؾںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1333

راوی ً :لی بً ٩بساہلل ،سٔیا ،٪ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَب ٔی صُ َزیِ َز َة رٔ َوایَ ّة َٗا َِ ٢هَّلِل تٔ ِش ٌَ ْة
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢حٔٔوِ َ٨ا ُظ ٔ ٩ِ ٣أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

و ٪ا ِس ّ٤ا ٔ٣ائ َ ْة ِ ٔ ََّل َواح ّٔسا ََل َی ِح َٔو َُضا أَ َح ْس ِ ٔ ََّل َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوص َُو َو ِت ْز یُ ٔح ُّب ا َِ ٟو ِت َز ٗا ٢ابوًبس اہلل  ٩٣احؼاصا ٩٣
َوتٔ ِش ٌُ َ
حٔوضا

یلع نب دبع اہلل ،ایفسؿ ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ،ہک اہلل اعتٰیل ےک انن ونے انؾ ںیہ ،اؿ وک وج
صخشزابینایدرکاتیلےہفہتنجںیمدالخوہاگ،افراہللاعتٰیلفرتےہ،افرفرتوکیہدنسپرفاماتےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھچکفہفقےسفظعم ےناکایبؿ۔...
ابب  :داعؤںاکایبؿ
ھچکفہفقےسفظعم ےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1334

راوی ٤ً :زو ب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤ع ،ط٘یٛ ٙہتے ہیں ٛہ ہٟ ٥وگ ًبساہلل (ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ)

یَٗ ٙا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٨ِ َ ٧ت ٔوزُ ًَ ِب َس اہللٔ ِٔذِ َجا َئ َیزٔی ُس بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َط٘ ٔ ْ
َْخ َد ًَ ِب ُس اہللٔ َوص َُو آخٔذْ ب ٔ َی ٔسظ ٔ
َٓ ١أ ُ ِ ٔ
َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا أَ ََل َت ِحُ ٔ ٠ص َٗا َََ ٢ل َو َل ٩ِٔ ٜأَ ِز ُخ ُ
ِ ُد َِِٔ ٟیَ ٥ِ ُٜػاح َٔبَ ٥ِ ُٜوِ ٔ ََّل ٔجئ ُِت أََ٧ا َٓ َحَِ ٠ش ُت ٓ َ َ
ا٪
ْخو ٔد َِِٔ ٟی ٥ِ ُٜأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َٓ َ٘ َاِ ٠َ ًَ ٦ي َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا ِنِّٔی أَ ِخبَ ٍُ ب ٔ َ٤کَاَ ٥ِ ُٜٔ٧و َل ُٔ ٨َّ ٜط یَ ٌُِ ٨َ ٤ىٔی ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ُ ٟ
َکاص َٔی َة َّ
اٟشآ َ٣ةٔ ًَ َِ ٠ي َ٨ا
َی َت َد َّو٨َ ُٟا بٔا ِِ ٤َ ٟوً ٔوَ ٔة فٔی اَلِ َیَّاَ َ ٔ ٦

رمعف نب صفح ،صفح ،اشمع ،قیقش ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ دبعاہلل (نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع) اک ااظتنر رک رےہ ےھت سیدی نب
اعمفہی آےئ مہ ےن اہک ایک مت ںیہن وھٹیب ےگ ،اںوہں ےن اہک ںیہن ہکلب ںیم ادنر اجات وہں افر اہمترے اپس اہمترے اس یھت وک ےل رک
آات وہں ،فرہن ںیم آؤاگن افر ھٹیب اجؤاگن،انچہچن دبعاہلل نب وعسمد ےلکن افر فہ سیدی نب اعمفہی اک اہھت ڑکپے وہےئ ےھت ،فہ مہ ولوگں
ےکاسےنمڑھکےوہےئافراہکہکںیماہیںمتولوگںیکوموجدیگےسابربخاھتنکیلےھجمسجزیچےنابرہےنلکنےسرفاکفہرصػہی
ایخؽاھت ہک یبن یلصاہللہیلعفآہلفملسفظعم ےن ںیماس ابتاکایخؽرےتھکےھتہک ںیہک امہرےا اتےناکببسہنوہاجےئ،آپ وک
اندنسپاھت۔
رافی  :رمعفنبصفح،صفح،اشمع،قیقشےتہکںیہہکمہولگدبعاہلل(نبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ،افرہیہکآرختیہیکزدنیگزدنیگےہ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ،افرہیہکآرختیہیکزدنیگزدنیگےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1335

راوی ٣ :کی ب ٩ابزاہیً ،٥بساہلل ب ٩سٌیس ،اب ٩ابی ہ٨س ،سٌیس ب ٩اب٬ی ہ٨س ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ا ِ٤َ ٟک ُِّّی بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨س ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ِّ
َّاض ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَ ٍ ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا
ؤ ٓ ٪یض ٔ َ٤ا َٛثٔي ْ ٍ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ن ٌِٔ ََ ٤تا ِِٔ ٣َ ٪بُ ْ
َفاْ ُ َٗا ًََ ٢ب ْ
اٟؼ َّح ُة َوا َِ َ ٟ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُٔ ً ٩یسی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ص ٔ ِٕ ٨س ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

ِٔ ٣ث َُ ٠ط
یکم نب اربامیہ ،دبعاہلل نبدیعس ،انب ایب دنہ ،دیعس نب ایھب دنہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےتہک ںیہ ،ہک آرضحنتیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ،ہک دف ںیتمعن ایسی ںیہ ہک ارثک ولگ اؿ یک دقر ںیہن رکےت (اکی) دنتریتس (دفرسے) وخش اح ی،
ابعسةنعیےنوباہطسناواؿنبٰیسیع،دبعاہللنبدیعسنبایبدنہ،دیعسنبایبدنہ،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسایسرطحرفاتییکےہ،
رافی  :یکمنباربامیہ،دبعاہللنبدیعس،انبایبدنہ،دیعسنبایھبدنہ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دؽوکرنؾرکےنفالیلابوتںاکایبؿ،افرہیہکآرختیہیکزدنیگزدنیگےہ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
دؽوکرنؾرکےنفالیلابوتںاکایبؿ،افرہیہکآرختیہیکزدنیگزدنیگےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1336

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہٌ٣ ،اویہ بَ ٩قہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َق َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ َّٔ ُ ٩
َّ
َٗا ََّ ٢
ِ ِظ َٓأ َ ِػٔ٠حِ اَلِ َ ِن َؼ َار َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َز ِظ
اُ ٠ٟض َََّ ٥ل ًَ ِی َع َِٔل ًَ ِی ُع ِاْل ٔ َ
دمحم نب اشبر ،دنغر ،ہبعش ،اعمفہی نب رقہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ
آپےنرفامایہکاےاہللآرختیہیکزدنیگےہ،اسےئلااصنرافراہمرجنیوکدنترتسرکدے۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،اعمفہینبرقہرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
دؽوکرنؾرکےنفالیلابوتںاکایبؿ،افرہیہکآرختیہیکزدنیگزدنیگےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1337

راوی  :اح٤س ب٘٣ ٩سآ ،٦ـی ١ب ٩س٠امی ،٪ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩ساًسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًسٔ ُّی ُ٨َّ ٛا ٍََ ٣
 ١بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َحازَٔ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َس ِض ُ
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساَ ٔ ٦ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ُٔ ٟـ ِی ُ

اب َویَ ُُّ ٤ز ب ٔ َ٨ا َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض ََّ ٥لَ ًَ ِی َع ِ ٔ ََّل ًَ ِی ُع
َف َوِ َ ٧ح ُُ ُ٘ ٨ِ َ ٧ ٩
 ١اٟتُّ َ ٍ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٟد َِ ٨س َٔ ٚوص َُو َی ِح ٔ ُ
َِف ََ ِ ٔ ٟل ِن َؼارٔ َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َز ِظ
ِ ِظ َٓاُ ٔ ِ
ِاْل ٔ َ
ادمح نب دقماؾ ،لیضف نب امیلسؿ ،اوباحزؾ ،لہس نب اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک نہ ولگ زغفہ دنخؼ ںیم روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت آپ زنیم وھکد رےہ ےھت ،افر مہ یٹم اٹہ رےہ ےھت ،افر آپ امہرے اپس ےس سگرےت
ےھت،انچہچن آپ ےن رفامای ،ای اہلل آرخت یہ یک زدنیگ ےہ اس ےئل ااصنر افر اہمرجنی وک شخب دے ،لہس نب دیعس ےن یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسایسرطحرفاتییکےہ۔
رافی  :ادمحنبدقماؾ،لیضفنبامیلسؿ،اوباحزؾ،لہسنباسدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرختںیمداینیکاثمؽ(یسیکےہ)افراہللاعتٰیلاکوقؽہکدونییزدنیگلیھکوکد...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
آرختںیمداینیکاثمؽ(یسیکےہ)افراہللاعتٰیلاکوقؽہکدونییزدنیگلیھکوکدےہ،افرزتنیےہافراکیدفرسےرپرخفرکانافرامؽفافالدیکزایدیتبلطرکانےہ،
ےسیج احتل اکی ہنیم یک ،وج وخش اگل رکات ےہ اسکونں وک اس اک زبسہ ،رھپ زفر رپ آات ےہ رھپ دےھکی وت اس وک زرد وہ ایگ،رھپ وہ اجات ےہ رفدنا وہا اس افر آرخت ںیم تخس
ذعابےہافراعمیفیھبےہاہللےسافرراضدنمیافرداینیکزدنیگوتیہیےہوپیچنداغیک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1338

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہً ،بساٌٟزیزب ٩ابی حاز ،٦ابوحاز ،٦سہ ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟز ٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س ِض َٕٗ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟسَ ِ ٧یا َو َ٣ا ٓ َٔیضا
اٟسَ ِ ٧یا َو َ٣ا ٓ َٔیضا َو َِ َِ ٟس َو ْة فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ أَ ِو َر ِو َح ْة َخي ِ ْ ٍ ُّٔ ٩ِ ٣
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِ ٣َ ٢و ٔؿ ٍُ َس ِو ٕن فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َخي ِ ْ ٍ ُّٔ ٩ِ ٣

دبع اہلل نب ہملسم ،دبعازعلسینب ایب احزؾ ،اوباحزؾ ،لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ےہ ،ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
رفامےتوہےئانسہکتنجںیماکیوکڑےیکہگجداینافرداینیکامتؾزیچفںےسرتہبےہ،افراہللیکراہںیمحبصایاشؾےکفتقانلچ،
داینافرداینیکامتؾزیچفںےسرتہبےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسینبایباحزؾ،اوباحزؾ،لہسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکداینںیماسرطحروہوگایاسمرفایراہتسےطک...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکداینںیماسرطحروہوگایاسمرفایراہتسےطرکےنفاےلوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1339

راوی ً :لی بً ٩بساہلل ٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوا٨٤ٟذر كٔاوی ،س٠امی ،٪اً٤ع٣ ،حاہسً ،بساہلل ب٤ً ٩ز

اٟلَٔاو ٔ ُّی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی
أ ٨ِ ٤ٟذرٔ ُّ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَبُو ُ
اٟسَ ِ ٧یا
َُ ٣حاص ْٔس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَ َخ َذ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َٔ ٜٔ ٨ِ ٤يی َٓ َ٘ا َ ٩ِ ُٛ ٢فٔی ُّ
اح َؤِذَا أَ ِػ َب ِح َت ٓ َََل َت َِ ٨ت ٔوزِ ا َِ ٤َ ٟشا َئ َو ُخ ِذ
یب أَ ِو ًَابٔزُ َسب ٔ ٕ
َٛأََ َّ ٧
یَ ١وک َ َ
ک َٔ
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و ُِٔ ٢ذَا أَ َِ ٣ش ِی َت ٓ َََل َت َِ ٨ت ٔو ِز اٟؼَّ َب َ
ُغ ْ

ک
ک َو َٔ ٩ِ ٣ح َیات َٔک ِ ٤َ ٔ ٟوت ٔ َ
ٔٔ ٩ِ ٣ػ َّحت َٔک َ ٤َ ٔ ٟز ٔؿ َ
یلعنبدبعاہلل،دمحمنبدبعارلنمح،اوباذنملرافطفی،امیلسؿ،اشمع،اجمدہ،دبعاہللنبرمعےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلع ےنریماومڈناھڑکپ رکرفامایہک متداین ںیماسرطحروہوگای متاسمرف وہایراہتس ےطرکےنفاےل وہافرانبرمعےتہک ںیہ ہک
بج اشؾ وہاجےئ وت حبص اک ااظتنر ہن رکف ،افر بج حبص وہاجےئ وت اشؾ اک ااظتنر ہن رکف افر اینپ تحص ےک افاقت ےس اینپ رمض ےک
افاقتےکےیلہصحےلےلافراینپایحتےکفتقےساینپومتیلیھچکہصحےلےل۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،دمحمنبدبعارلنمح،اوباذنملرافطفی،امیلسؿ،اشمع،اجمدہ،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادیمافراسیکدرازیاکایبؿافراہللاعتٰیلاکوقؽ،وکصخشمنہجےسناچایلایگ...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
ادیمافراسیکدرازیاکایبؿافراہللاعتٰیلاکوقؽ،وکصخشمنہجےسناچایلایگافرتنجںیمدالخایکایگوتفہاکایمبراہ،افردونییزدنیگرصػدوھےکاکاسامؿےہ،اؿوک
وھچڑدفہکاھکںیئافرافدئہاحلصرکںی،افراؿوکدرازیرمعیکادیماامیؿ ےسرفیتکےہ،رقنعبیاؿوکولعمؾ وہاجےئاگافررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامای
ہکداینھٹیپریھپرکاجےنفا یےہ،افرآرختآےنفا یےہ،افراؿںیمےسرہاکیےکےئلرفزدنںیمیھبآرخترفزدنونب،داینےکرفزدنہنونب،اسےئلہکآجلمع
اکدؿےہاسحباکںیہن،افرلکاسحباکدؿوہاگ،لمعاکںیہنجازحہحشابدعہےکینعمںیمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1340

راوی  :ػسٗہ بٓ ٩ـی ،١یحٌی  ،سٔیا ،٪سٔیاٛ ٪ے واٟس٨٣ ،ذر ،ربیٍ ب ٩خثی ،٥حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِٔ ٨ِ ٣ُ ٩ذ ٕر ًَ َِ ٩ربٔی ٍٔ بِ ُٔ ٩خ َث ِی ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس
َح َّسثَ َ٨ا َػ َس َٗ ُة بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََ ٢خ َّم أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ًّلا َُ ٣ز َّب ٌّا َو َخ َّم َخ ًّلا فٔی ا َِ ٟو َس ٔم َخارٔ ّجا ٔ٨ِ ٣طُ َو َخ َّم ُخ َل ّلا ٔػ َِ ّارا
ِلٔ َی َص َذا َّأ ٟذی فٔی ا َِ ٟو َس ٔم َٔ ٩ِ ٣جأ٧بٔطٔ َّأ ٟذی فٔی ا َِ ٟو َس ٔم َو َٗا ََ ٢ص َذا ِاْل ٔ ِن َشا َُ ٪و َص َذا أَ َجُ ُ٠ط ُٔ ٣ح ْیم بٔطٔ أَ ِو َٗ ِس أَ َح َان بٔطٔ َو َص َذا
اٟؼ َِ ُ َ
َّأ ٟذی ص َُو َخار ْٔد أَ َُ ُ٠٣ط َو َص ٔذظ ٔا ِٟد َُل ُم ِّ
رع ُ
اق َٓإ ٔ ِ ٪أَ ِخ َلأ َ ُظ َص َذا َ َ ٧ضظَ ُط َص َذا َوِ ٔ ِ ٪أَ ِخ َلأ َ ُظ َص َذا َ َ ٧ضظَ ُط َص َذا
ار اَلِ ِ َ

دصہقنبلیضف،ییحی،ایفسؿ،ایفسؿ ےک فادل،ذنمر،رعیب نبمیثخ،رضحتدبعاہلل ریضاہللاعتٰیلہنع ےتہکںیہ ہک یبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اکی لکش اچر وطخں یک انبح  افر اس ںیم اکی طخ اچنیھک وج اس ےس ابرہ الکن وہا اھت ،افر اس ےک دفونں رطػ وھچیٹ
وھچیٹریکلںیاسرطػانب دںی،وجہصحاسرمعےکدرایمؿاھت،افررفامایہیآد یےہافرہیاسیکومتےہ،وجاسوکریھگے
وہےئےہافرفہطخوجابرہوکالکنوہاےہ،اسیکدرازآرزفںیافرادیمںیںیہافرہیوھچیٹوھچیٹریکلںیارغاضافراصمبئںیہ،ارگ
اکیےس چرکالکنوتدفرسےںیماسنھپ،افراسےسالکنوترھپیسکافرںیماسنھپ۔(اسیکلکشہیےہ)
رافی  :دصہقنبلیضف،ییحی،ایفسؿ،ایفسؿےکفادل،ذنمر،رعیبنبمیثخ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
ادیمافراسیکدرازیاکایبؿافراہللاعتٰیلاکوقؽ،وکصخشمنہجےسناچایلایگافرتنجںیمدالخایکایگوتفہاکایمبراہ،افردونییزدنیگرصػدوھےکاکاسامؿےہ،اؿوک
وھچڑدفہکاھکںیئافرافدئہاحلصرکںی،افراؿوکدرازیرمعیک ادیماامیؿےس رفیتکےہ،رقنعبیاؿوکولعمؾوہاجےئاگافررضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامای
ہکداینھٹیپریھپرکاجےنفا یےہ،افرآرختآےنفا یےہ،افراؿںیمےسرہاکیےکےئلرفزدنںیمیھبآرخترفزدنونب،داینےکرفزدنہنونب،اسےئلہکآجلمع
اکدؿےہاسحباکںیہن،افرلکاسحباکدؿوہاگ،لمعاکںیہنجازحہحشابدعہےکینعمںیمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1341

راوی ٣ :ش ،٥٠ہ٤ا ،٦اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠ح َّسث َ َ٨ا َص َّْ ٤اِ ٔ ِ ٩ِ ًَ ٦س َح َ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢خ َّم أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ
َق ُب
َ ١و َص َذا أَ َجُ ُ٠ط َٓب َ ِي َ٤َ ٨ا ص َُو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ُخ ُلوكّا َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا اَلِ َ َُ ٣
ک ِٔذِ َجائ َ ُط ا َِ ٟد ُّم اَلِ ِ َ
ملسم ،امہؾ ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ،ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دنچ وطخط
ےچنیھک،افررفامایہیااسنؿیک رلیادیمںیںیہ،افرہیاسیکومتےہ،افرفہایسادیمیکاحتلںیمراتہےہہکاسیکومتآاجیت
ےہ۔

رافی  :ملسم،امہؾ،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجیکرمعاسھٹاسؽوہاجےئوتاہللرمعےکقلعتماسےکذعروکوبقؽہنرکےاگ،ویک...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
سجیکرمعاسھٹاسؽوہاجےئوتاہللرمعےکقلعتماسےکذعروکوبقؽہنرکےاگ،ویکہکناہللےنرفامای،ایکمہےنںیہمتفہرمعہن دی،ہکوجاسںیمتحیصناحلصرکان
اچاتہ،رکاتیل،افراہمترےاپسڈراےنفاالیھبآای۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1342

راوی ً :بساٟشَل ٦ب٣ ٩لہز٤ً ،ز بً ٩لی ٩ٌ٣ ،ب٣ ٩ح٤سُٔاری ،سٌیس ب ٩ابی سٌیس ٘٣ب ٍی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس َّ
اٟش ََل ٔ ٦بِ َُ ٣ُ ٩لضَّز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩ٔ ٌِ ٣َ ٩بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِِٟٔٔار ِّٔی ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی
ِ أَ َج َ٠طُ َحًَّی بَ ََِّ ٠طُ ٔس ِّتي َن َس َّ ٨ة َتا َب ٌَ ُط أَبُو َحازٕٔ ٦
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ًِ َذ َر اہللُ ِلٔ َی ا ِ٣ز ٔ ٕ
ئ أَ َّ َ
َوابِ ُِ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی
دبعامالسؾنبرہطم،رمعنب یلع،نعم نبدمحمافغری،دیعس نبایبدیعسربقمی،رضحت اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبن یلصاہللہیلع
فآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہکاہللاعتٰیلےنسجصخشوکیبملرمعدی،اہیںکتہکفہاسھٹاسؽیکرمعوکچنہپایگ
وتاہللاسےکذعروکوبقؽںیہنرکاتےہ،اوباحزؾافرانبالجعؿےناسیکاتمتعبںیمدیعسمیٹقززیےسرفاتییکےہ۔
رافی  :دبعامالسؾنبرہطم،رمعنبیلع،نعمنبدمحمافغری،دیعسنبایبدیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ

سجیکرمعاسھٹاسؽوہاجےئوتاہللرمعےکقلعتماسےکذعروکوبقؽہنرکےاگ،ویکہکناہللےنرفامای،ایکمہےنںیہمتفہرمعہندی،ہکوجاسںیمتحیصن احلصرکان
اچاتہ،رکاتیل،افراہمترےاپسڈراےنفاالیھبآای۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1343

راوی ً :لی بً ٩بساہلل ،ابوػٔواً ،٪بساہلل ب ٩سٌیس ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ٩
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػٔ َِو َ
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢لَ َیزَا ُُِ ٠َٗ ٢ب ا ِل َٜبٔي ٍ ٔ َطابًّا فٔی
اٟسَ ِ ٧یا َوكُو ٔ ٢اَلِ َ ََٗ ١ٔ ٣ا ََّ ٢
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص َوابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اث ِ ََ ٨تي ِ ٔن فٔی حُبِّ ُّ
ٔیس َوأَبُو َسَ ٤ََ ٠ة
َسٌ ْ
یلع نب دبع اہلل ،اوبناواؿ ،دبعاہلل نبدیعس ،ویسن ،انب اہشب،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک
ںیم ےن روسؽ اہلل یلصٰ اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ہشیمہ وبڑےھ آد ی اک دؽ دف ابوتں ںیم وجاؿ وہات ےہ ،داین یک تبحم افر
ادیم یک درازی ،ثیل ےن اہک ،ہک ھجم ےس ویسن ےن ایبؿ ایک ،افر انب فبہ ےن ویسن ےس وباہطس انب اہشب ،دیعس ف اوبہملس رفاتی
ایک۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،اوبناواؿ،دبعاہللنبدیعس،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
سجیکرمعاسھٹاسؽوہاجےئوتاہللرمعےکقلعتماسےکذعروکوبقؽہنرکےاگ،ویکہکناہللےنرفامای،ایکمہےنںیہمتفہرمعہن دی،ہکوجاسںیمتحیصناحلصرکان
اچاتہ،رکاتیل،افراہمترےاپسڈراےنفاالیھبآای۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1344

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یِٜبَ ٍُ ابِ ُ ٩آ َز ََ ٦و َیِٜبَ ٍُ َُ ٌَ ٣ط اث ِ َ٨ا ُٔ ٪ح ُّب ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢وكُو ُ ٢ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة

ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ ،رضحتاسنریضاہلل ہنع ےسرفاتیرکےتںیہاںوہں ےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
ےنرفامایہکآد یڑباوہاجاتےہافراسیکدفزیچںیڑبیوہیتاجیتںیہ،امؽیکتبحم،رمعیکدرازی،ہبعشےناسوکاتقدہےسرفاتی
ایک۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسلمعاکایبؿ،وجرصػدخایکوخونشدیےکےئلایکاجےئ،اسابتںیمدعسریضاہللعت...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اسلمعاکایبؿ،وجرصػدخایکوخونشدیےکےئلایکاجےئ،اسابتںیمدعسریضاہللاعتٰیلہنعیکرفاتیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1345

راوی ٌ٣ :اذ ب ٩اسسً ،بساہلل٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٣ ،ح٤وز ب ٩ربیٍ٣ ،ح٤وز ب ٩ربیٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َو َز ًَ َِ ٣َ ٥ح ُ٤و ْز أََّ٧طُ ًَ َ٘ َ١
ا ٪بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََ ٢و ًَ َ٘ ََّ ٣َ ١ح ّة َ٣ح ََّضا َٔ ٩ِ ٣ز ِٟو ٕ کَاِ َ ٧ت فٔی َزارٔص َِٔٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًٔت ِ َب َ

اَلِ َ ِنؼار َّٔی ث ُ َّ ٥أَ َح َس بَىٔی َساَٗ ٥ٕ ٔ ٟا َََ ُ ٢سا ًَل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٩َِ ٟ ٢یُ َواف ٔ َی ًَ ِب ْس َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َي ُ٘و َُ ٢لَ
ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َیب ِ َتغٔی بٔطٔ َو ِج َط اہللٔ ِ ٔ ََّل َُح ََّ ٦اہللُ ًََِ ٠یطٔ اَ ٨َّ ٟار

اعمذ نب ادس ،دبع اہلل ،رمعم ،زرہی ،ومحمد نب رعیب ،ومحمد نب رعیب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےتہک ںیہ،ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےنامہرےرھگ ےکڈفؽےس اپینایپ،افرریمے ہنمرپیلکیک،ومحمد اکایبؿ ےہ،ہکںیم ےنابتعؿ نب امکل،ااصنری ےسانس،اںوہں
﵀َّ،رصػاہللاعتٰیلیکراض
ےناہکہکریمےاپسروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسرشتفیالےئافررفامایہکسجدنبےےن َل ِإلَ َش ِإ َّلا ُ
دنمیاحلصرکےنےکےئلاہک،ایقتمےکدؿاسرپمنہجیکآگ جاؾوہیگ۔
رافی  :اعمذنبادس،دبعاہلل،رمعم،زرہی،ومحمدنبرعیب،ومحمدنبرعیبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اسلمعاکایبؿ،وجرصػدخایکوخونشدیےکےئلایکاجےئ،اسابتںیمدعسریضاہللاعتٰیلہنعیکرفاتیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1346

راوی ٗ :تيبہ ،يٌ٘وب بً ٩بساٟزح٤ً ،٩٤زو ،سٌیس٘٣ ،ب ٍی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ز ٕو ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اٟسَ ِ ٧یا ث ُ َّ ٥ا ِح َت َش َب ُط ِ ٔ ََّل ا َِ ٟح َُّ ٨ة
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢اہللُ َت ٌَال َی َ٣ا ِ ٌَ ٔ ٟبسٔی ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٨ِ ٔ ً ٩ٔ ٣سٔی َجزَائْ ِٔذَا َٗ َب ِـ ُت َػ ٔٔ َّیطُ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ُّٔ ١

ہبیتق ،وقعیب نب دبعارلنمح ،رمعف ،دیعس ،ربقمی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ،ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای ،ہک اہلل اعتٰیل رفامات ےہ ،ہک بج ںیم یسک ومنم دنبے یک وبحمب زیچ اس داین ےس ااھٹ اتیل وہں رھپ فہ وثاب یک تین
ےسربصرکے،وتاساکدبہلتنجیہےہ۔
رافی  :ہبیتق،وقعیبنبدبعارلنمح،رمعف،دیعس،ربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داینیکزتنیےسےنچب،افراسیکرطػرتبغرکےناکایبؿ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
داینیکزتنیےسےنچب،افراسیکرطػرتبغرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1347

٣وسی بً٘ ٩بہ ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبي ٍ٣ ،شور ب٩
راوی  :اس٤اًی ١بً ٩بساہلل ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ٥بً٘ ٩بہ،
ٰ
ْ٣خ٣ہ

اب
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٣ُ ٩

ْخ ََ ٣ة أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو بِ َِ ًَ ٩و ٕ
یٕ َ ٔ ٟبىٔی ًَا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ُٟ ٩ؤ ٓ ٕ
اَ ٪طض ٔ َس
یکَ َ
ٖ َوص َُو َحْ ٔ ٠
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِ ٍ ٔأَ َّ ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َو َر بِ ََ ِ ٣َ ٩
َح َّسثَىٔی ُ ِ
بَ ِس ّرا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث أَبَا ًُب َ ِی َس َة بِ َ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ ِلٔ َی
َحیِ َٔ ٩وأَ ََّ ٣ز ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ا ََِ ٌَ ٟل َئ بِ َ٩
َحیِ َٔ ٩یأتِ ٔی بٔحٔزِ َیت َٔضا َوک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ص َُو َػا َٟحَ أَصِ َ ١ا َِ ٟب ِ َ
ا َِ ٟب ِ َ
اٟؼ ِبحٔ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َحیِ ََٔ ٓ ٩شِ ٌَ ٔ٤ت اَلِ َ ِن َؼ ُ
رضم ٔ ِّی َٓ َ٘س َٔ ٦أَبُو ًُب َ ِی َس َة ب ٔ َ٤ا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢ا َِ ٟب ِ َ
ار بٔ ُ٘ ُسو ٔ٣طٔ ٓ ََوا َٓ ِت ُط َػ ََل َة ُّ
ا َِ ٟح ِ َ

َّ
ْص َٖ َت ٌَز َُّؿوا َُ ٟط َٓت ََب َّش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َرآص َُِ ٥و َٗا َ ٢أَ ُه َُّ ٥ِ ُٜ٨سٌِ ٔ٤ت ُِ٥
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا ا ِن َ َ
َ
َُق أَ ِخ َشی
َّس ََُ ٓ ٥ِ ٛواہللٔ َ٣ا ا َِِ ٟٔ
بٔ ُ٘ ُسو ٔ ٦أَبٔی ًُب َ ِی َس َة َوأَُ َّ ٧ط َجا َئ بٔظَ ِی ٕئ َٗا ُٟوا أَ َج َِ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢أ ِب ٔ ُ
رشوا َوأَ ُِّ٠٣وا َ٣ا َي ُ ُّ

اِ َٗ ٪ب ََٓ ٥ِ ُٜ٠ت َ َ٨آ َُشوصَا َ٤َ ٛا َت َ٨آ َُشو َصا
اٟسَ ِ ٧یا َ٤َ ٛا بُ ٔش َل ِت ًَل َی َ ٩ِ ٣ک َ َ
ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜو َل ٩ِٔ ٜأَ ِخ َشی ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜأَ ِ ٪تُ ِب َش َم ًََِ ٠یُّ ٥ِ ُٜ

َوتُِ٠ض ٔ َی٤َ َٛ ٥ِ ُٜا أَ َِ ٟض ِت ُض ِ٥

اامسلیع نب دبع اہلل ،اامسلیع نب اربامیہ نب ہبقع ،ومٰیس نب ہبقع ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،وسمر نب رخمہم ےتہک ںیہ ہک رمعف نب
وعػےن(وجینباعرمنبولیےکفیلحےھتافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتگنجدبرںیمرشکیےھت)ایبؿایکہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبدیبعہ نب رجاح وک رحبنی یک رطػ اجیھب ،اتہک زجہی ےل آںیئ ،افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےنرحبنیےکولوگںےس حلصرک ییھت افرالعء نبرضح یوکاؿرپاریمرقمر رفامایاھت،انچہچناوبدیبعہرحبنی ےسامؽےل
رکآےئ،ااصنریےناؿےکآےنیکربخینسوتحبصیکامنزںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترشکیوہےئگ،بجآپ

امنز ےس افرغ وہےئ ،وت ہی ولگ آپ ےک اسےنم آےئ آپ ےن بج اؿ ولوگں وک داھکی وت آپ رکسماےئ ،افر رفامای ںیم امگؿ رکات
وہںہکمتولگاوبدیبعہےکآےنیک،افرھچکالےنیکربخنسرکآےئوہ؟ولوگںےناہک،اہںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!
آپ ےن رفامای ،وت ںیہمت وخش ربخی وہ ،افر مت ادیم روھک ،اس زیچ یک وج ںیہمت وخش رکدے یگ ،دخا یک مسق ںیم اہمترے رقف ےس
ںیہنڈراتوہںنکیلںیمڈراتوہںاسابتےسہکداینمترپاشکدہرکدیاجےئسجرطحمتےسےلہپولوگںرپدایناشکدہرکدییئگ
یھت،وتمترتبغرکےنوگل،سجرطحفہرتبغرکےنےگلافرںیہمتاغلفرکدےسجرطحاؿولوگںوکاغلفرکدایاھت۔
رافی  :اامسلیعنبدبعاہلل،اامسلیعنباربامیہنبہبقع،ومٰیسنبہبقع،انباہشب،رعفہنبزریب،وسمرنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
داینیکزتنیےسےنچب،افراسیکرطػرتبغرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1348

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،ابواٟدي ًٍ٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
َّ
ُ
ُ
َفكَُ ٥ِ ُٜوأََ٧ا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
ِ َد یَ ِو ّ٣ا ٓ ََؼلی ًَل َی أَصِ ٔ ١أحُ ٕس َػ ََل َت ُط ًَل َی ا ِ٤َ ٟیِّتٔ ث َّ ٥ا ِن َ َ
ْص َٖ ِلٔ َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ َٓ َ٘ا َِ ٢نِّٔی َ َ
ق َوِنِّٔی َواہللٔ َ٣ا
یس ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜوِنِّٔی َواہللٔ ََلَُ ِ ٧وزُ ِلٔ َی َح ِوضٔی ِاْل ََ ٪وِنِّٔی َٗ ِس أ ُ ًِ ٔل ُ
ق أَ ِو ََٔ٣ات ٔیحَ اَلِ َ ِر ٔ
یت ََٔ٣ات ٔیحَ َخزَائ ٔٔ ٩اَلِ َ ِر ٔ
َطض ٔ ْ

اٖ ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت َ٨آ َُشوا ٓ َٔیضا
رش ُٛوا بَ ٌِسٔی َو َل ٜٔىِّی أَ َخ ُ
أَ َخ ُ
اٖ ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜأَ ُِ ٪ت ِ ٔ

ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینب ایببیبح،اوبا،ریخ،ہبقعنب اعرمےتہکںیہ،ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکیدؿابرہرشتفی
الےئ افر دہشاےئ ادح رپ امنز ڑپیھ سج رطح انجزہ یک امنز ڑپیھ اجیت ےہ ،رھپ ربنم یک رطػ ولےٹ افر رفامای ہک ںیم تنج ںیم
اہمترے ےئل  شی ہمیخ وہں ،افر ںیم مت رپ وگاہ وہں افر دخا یک مسق ںیم اس فتق ا ےن وحض وک دھکی راہ وہں افر ےھجم زنیم ےک
زخاونں یک اچایبں دی یئگ ںیہ ،دخا یک مسق ںیم اہمترے قلعتم اس ابت ےس ںیہنڈرات وہں ،ہک مت رشکرکےن وگل ےگ ،نکیل ںیم

اسابتےسڈراتوہںہکمتاسداینیکرطػرتبغہنرکےنوگل،
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینبایببیبح،اوبا،ریخ،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
داینیکزتنیےسےنچب،افراسیکرطػرتبغرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1349

راوی  :اس٤اًی٣ ١اٟک ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار ،ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ْخ ُد اہللُ َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜبَ َزکَا ٔ
ق َٗا َ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠أَ ِٛث َ َ ٍ َ٣ا أَ َخ ُ
ق ٗٔی ََ ١و َ٣ا بَ َزک َ ُ
اٖ ًََِ ٠ی٣َ ٥ِ ُٜا یُ ِ ٔ
ات اَلِ َ ِر ٔ
ت اَلِ َ ِر ٔ
اٟسَ ِ ٧یا َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُج َْ ١ص َِ ١یأتِ ٔی ا َِ ٟديِ ٍُ ب ٔ َّ ِّ
اٟرش ٓ ََؼ ََ ٤ت أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أََّ٧طُ یُ ِ٨زَ َُِ ٠ًَ ٢یطٔ ث ُ ََّ ٥ج ٌَ َ١
َزص َِزةُ ُّ
َی َِ ٤شحُ ًَ َِ ٩جبٔئ٨طٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ ََّ ٩
ک َٗا َََ ٢ل َیأتِ ٔی ا َِ ٟديِ ٍُ ِ ٔ ََّل بٔا َِ ٟديِ ٍ ِٔ ٔ َّ٪
َٗ ١ا َ ٢أََ٧ا َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس َِ َ٘ ٟس َحِ ٔ٤سَ٧ا ُظ ح ٔي َن ك َ َ ٍَ ٠ذََ ٔ ٟ
اٟشائ ٔ ُ
َّ
َّ
اِص َتاصَا
رض ْة ُحَِ ٠و ْة َوِ ٔ َّ ٪ک ُ َّ٣َ ١ا أََ ِ ٧ب َت اَّ ٟزبٔی ٍُ َي ِ٘ ُت ُ
رضة ٔ أَکََِ ٠ت َحًی ِٔذَا ا َِ ٣ت َّس ِت َخ ٔ َ
َ ١ح َب ّلا أَ ِو یَُِٔ ٥ُّ ٔ ٠ل آک ٔ ََ ٠ة ا َِ ٟد ٔ َ
َص َذا ا ِ٤َ ٟا ََ ٢خ ٔ َ
اس َت ِ٘ َبَِ ٠ت َّ
اٟظ َِ ٤ص َٓا ِجتَ ٍَّ ِت َوثَََ ٠ل ِت َوبَاَِ ٟت ث ُ ًََّ ٥ا َز ِت َٓأَکََِ ٠ت َوِ ٔ ََّ ٪ص َذا ا ِ٤َ ٟا َ ٢حَُِ ٠و ْة َ ٩ِ ٣أَ َخ َذ ُظ ب ٔ َح ِّ٘طٔ َو َو َؿ ٌَطُ فٔی َح ِّ٘طٔ
ِ
َ ١و ََل َي ِظ َب ٍُ
ا ٪ک َ َّأ ٟذی َیأِک ُ ُ
َٓ ٥َ ٌِ ٔ ٨ا ٌُِ ٤َ ٟوُ َ ٧ة ص َُو َو َ ٩ِ ٣أَ َخ َذ ُظ بٔ َِيِ ٍ ٔ َح ِّ٘طٔ ک َ َ
اامسلیعامکل،زدینباملس،اطعءنباسیر،اوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہ،ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیم
اہمترے قلعتم سج زیچ ےس زایدہ ڈرات وہں ،فہ زنیم یک ربںیتک ںیہ یسک ےن وپاھچ زنیم یک ربںیتک ایک ںیہ ،آپ ےن رفامای داین یک
زتنیاکیصخش ےن رعض ایک ،ایکریخےسرشدیپاوہات ےہ ،یبنیلصاہلل ہیلعفآہل فملساخومشوہےئگاہیںکت ہک ںیمےن امگؿ
ایک،ہکآپرپفیحانزؽوہریہےہ،رھپاینپاشیپینےسہنیسپوپےنھچنےگل،رھپرفامایوساؽرکےنفاالاہکںےہ؟اوبدیعساکایبؿےہہک
بجاسوساؽاکوجابآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس،وتمہےناہللیکدمحایبؿیک،آپےنرفامایہکریخےسریخیہدیپا

وہات ےہ ،ہی رسزبس ف اشداب افر ریشںی اس یک امدنن ےہ ،وج اجونر اےس  جص ےس زایدہ اھکےل ،وت اےس ہی الہتک ےک رقبی ای
الہکرکدیتیےہ،افروجٹیپرھبےکاھکےئ،افروسرجیکرطػہنمرکےکاگج یرکے،افردیلافراشیپبرکے،رھپارگاھکےئ
وت آراؾ ںیم راتہ ےہ ،ایسرطح ہی امؽےہ،ہک سج ےناس وک قح ےکاسھتایل ،افر قح یہ ںیمرخچ ایک ،وت فہ رتہبنی ذرہعی ےہ ،افر
سجےناسوکانقحایل،وتفہاسصخشیکرطحےہ،وجاھکاتےہ،نکیلآوسدہںیہنوہاتےہ۔
رافی  :اامسلیعامکل،زدینباملس،اطعءنباسیر،اوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
داینیکزتنیےسےنچب،افراسیکرطػرتبغرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1350

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہ ،ابوج٤زہ ،زہس ٦ب٣ ٩رضب٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين

رض ٕب َٗا َ٢
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َج َِ ٤ز َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َزص َِس ُ ٦بِ ُِّ َ ٣ُ ٩
ی٩
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ا ٪بِ َُ ٩ح َؼي ِ ٕن َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خيِ ٍُ َُِ َ ٥ِ ٛقنٔی ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ً َِٔ ٤ز َ
یَُ٠وُ َ ٧ض َِٗ ٥ا ََ ٤ِٔ ً ٢زا ُ٤ََ ٓ ٪ا أَ ِزرٔی َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس َٗ ِؤٟطٔ َ٣زَّ َتي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا ث ُ َّ ٥یَُٜو َُ ٪ب ٌِ َسص ُِِ َٗ ٥و ْ٦
وَ ٪و َیوِ َضزُ ٓ ٔیض ٔ ِِّ ٥
اٟش َ٩ُ ٤
وَ ٪و ََل َي ُٔ َ
وَ ٪و َی ُِ ٨ذ ُر َ
وَ ٪و َیدُوُ ٧و ََ ٪و ََل یُ ِؤ َت ََ ُ٨٤
وَ ٪و ََل ي ُِش َت ِظ َض ُس َ
َي ِظ َض ُس َ
دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،اوبرمجہ،زدہؾنبرضمب،رمعاؿ نبنیصح ےتہکںیہ،ہکآپ ےنرفامای ،متںیم ےسرتہب ریمےزامہنےک
ولگںیہرھپفہولگوجاؿےکدعبآںیئےگ،رھپفہولگوجاؿےکدعبآںیئےگ،رمعاؿےناہکہکےھجمایدںیہنہکیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن دف رمہبت ای نیت رمہبت ےک دعب رفامای ،ہک رھپ اؿ ےک دعب فہ ولگ وہں ےگ ،ہک فہ وگایہ دںی ےگ احالہکن اںیہن وگایہ
دےنی ےک ےئل ںیہن اہک اجےئ اگ ،افر فہ اامتن ںیم ایختن رکںی ےگ ،افر ذنرامںین ےگ ،نکیل اےس وپرا ںیہن رکںی ےگ ،افر اؿ ںیم
وماٹاپاظرہوہاگ،

رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،اوبرمجہ،زدہؾنبرضمب،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
داینیکزتنیےسےنچب،افراسیکرطػرتبغرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1351

راوی ً :بسا ،٪ابوح٤زہ ،اً٤ع ،ابزاہیً ،٥بیسہً ،بس اہلل

یس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ

یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّ ٥یحٔی ُئ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔسص ِِٔ َٗ ٥و َْ ٦ت ِشب ٔ َُ ٙط َضا َزتُ ُض ِ ٥أَیِ َ٤اُ َ ٧ض ِ٥
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ض َ َِقنٔی ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خيِ ٍُ ا٨َّ ٟا ٔ
َوأَیِ َ٤اُ ُ ٧ض َِ ٥ط َضا َز َت ُض ِ٥

دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمع،اربامیہ،دیبعہ،دبعاہللیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےت ںیہآپےنرفامایہک رتہبنیفہولگںیہ وج
ریمے زامہن ںیم ںیہ رھپ فہ ولگ ںیہ وج اؿ ےک دعب آںیئ ےگ رھپ فہ ولگ وج اؿ ےک دعب آںیئ ےگ رھپ اؿ ےک دعبفہ ولگ وج آںیئ
ےگنجیکوگاایہںاؿیکومسقںرپ،افرںیمسقوگاویہںرپتقبسےلاجںیئیگ۔
رافی  :دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمع،اربامیہ،دیبعہ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
داینیکزتنیےسےنچب،افراسیکرطػرتبغرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1352

راوی  :یحٌی ب٣ ٩وسی ،وٛیٍ ،اس٤اًیٗ ،١یص

ِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َخبَّابّا َو َٗ ِس ِاَ ٛت َوی یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َس ِب ٌّا فٔی بَ ِلٔ٨طٔ
وسی َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسث َ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
ت ََ ٟس ًَ ِو ُت بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
َو َٗا ََِ ٟ ٢وَلَ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضاَ٧ا أَ ِِ َ ٧ ٪س ًُ َو بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
اب َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ
ت ِ ٔ َّ ٪أَ ِػ َح َ
اب
اٟسَ ِ ٧یا بٔظَ ِی ٕئ َؤَِّ٧ا أَ َػب ِ َ٨ا ُّٔ ٩ِ ٣
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ـ ِوا َوَ ٥َِ ٟت ِِ ُ٘ ٨ؼ ُض ُِّ ٥
اٟسَ ِ ٧یا َ٣ا ََل َ٧حٔ ُس َُ ٟط َِ ٣و ٔؿ ٌّا ِ ٔ ََّل اٟتُّ َ ٍ َ
ییحینبومیس،فعیک،اامسلیع،سیقےتہکںیہ،ہکںیمےنن ببےسانس،اسدؿاؿےکٹیپںیماستداغاگلےئےئگےھت،اںوہں
ےناہکہکارگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمہومتیکداعےسہنرفےتکوت ںیمومترک داعرکات،دمحمیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےک اسیھت سگر ےئگ ،نکیل داین ےن اؿ ےک اامعؽ ںیم ےس ھچک یھب مک ںیہن ایک ،افر مہ ےن داین ےس فہ زیچ احلص یک ےہ  ،یکس دایند
وساےئیٹمےکھچکںیہن(ینعاانتامؽالمہکزجبامعرتونباےنےکاساکوکح رصمػںیہناپای)
رافی  :ییحینبومیس،فعیک،اامسلیع،سیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
داینیکزتنیےسےنچب،افراسیکرطػرتبغرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1353

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی  ،اس٤اًیٗ ،١یص

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َٗ ِی ْص َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت َخبَّابّا َوص َُو یَ ِبىٔی َحائ ّٔلا َُ ٟط َٓ َ٘ا َ٪َّ ٔ ِ ٢
اب
أَ ِػ َحابَ َ٨ا َّأ ٟذ َ
یَ ٣َ ٩ـ ِوا َ ٥َِ ٟت ِِ ُ٘ ٨ؼ ُض ُِّ ٥
اٟسَ ِ ٧یا َط ِیئّا َؤَِّ٧ا أَ َػب ِ َ٨ا َٔ ٩ِ ٣ب ٌِسٔص َِٔ ٥ط ِیئّا َلَ َ٧حٔ ُس َُ ٟط َِ ٣و ٔؿ ٌّا ِ ٔ ََّل اٟتُّ َ ٍ َ
دمحم نبینثم،ییحی،اامسلیع،سیقےتہکںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکںیمن ببےکاپسآایاسفتقفہا ےنابغیکدویاررھکرےہےھت،
اںوہں ےن اہک امہرے فہ اسیھت سگرےئگ ،داین ےن اےکن لمع ںیم ھچک یھب یمک ںیہن یک ،افر اؿ ےک دعب مہ وک فہ زیچ یلم ےہ ہک سجیک

ہگجوساےئیٹمےکںیمھچکںیہناپاتوہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،اامسلیع،سیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
داینیکزتنیےسےنچب،افراسیکرطػرتبغرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1354

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابواوئ ،١خباب رضی اہلل ً٨ہ

َّاب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢صا َج ِزَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ا ٩ِ ًَ ٪اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ َٕٔ ٩ِ ًَ ١خب ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحمنبریثک،ایفسؿ،اشمع،اوبافلئ،ن ببریضاہللہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکمہولوگںےنروسؽاہللےک
اسھترجہتیک۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اشمع،اوبافلئ،ن ببریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتٰیلاکوقؽہکاےولوگ!اہللاکفدعہاچسےہوتںیہمتداینیکزدنیگدوھ...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اہلل اعتٰیلاک وقؽ ہکاےولوگ ! اہللاک فدعہ اچسےہوت ںیہمتداینیک زدن یگ دوھہکںیم ہنڈاؽ دے،افرہن ںیہمتاطیشؿ اہللیکرطػ ےساغلف رکدے،ےب کش،اطیشؿ
اہمترادنمشےہمتاےسدنمشانبؤ،فہرصػاینپامجتعوکالباتےہ،اتہکفہدیفوخاولںںیمےسوہاجںیئ،ریعسیکعمجصعززےہ،اجمدہےناہکرغفر،ےساطیشؿرمادےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1355

راوی  :سٌس ب ٩حٔؽ ،طيبا ،٪یحٌی ٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہیَ ٥قِیٌ٣ ،اذ بً ٩بساٟزح ،٩٤ح٤زا ٪ب ٩ابا٪

ُق ِٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ٌَُ ٣اذُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا َط ِي َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥ا َِ ُ ٟ
ا ٪ب ٔ َل ُضورٕ َوص َُو َجاْ ٔ ٟص ًَل َی ا َِ٘ ٤َ ٟاً ٔ ٔس َٓ َت َو َّؿأ ََٓأ َ ِح َش َ ٩ا ُِ ٟو ُؿو َئ ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
ا ٪بِ ََ َّٔ ًَ ٩
ا ٪أَ ِخبَ ٍَ ُظ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت ًُ ِث ََ ٤
ا ٪بِ َ ٩أَبَ َ
حُ َِ ٤ز َ
ئ
َرأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َو َّؿأ َ َوص َُو فٔی َص َذا ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص َٓأ َ ِح َش َ ٩ا ُِ ٟو ُؿو َئ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َو َّؿأ َ ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا ا ُِ ٟو ُؿو ٔ

ُ َ
َُف َُ ٟط َ٣ا َت َ٘ َّس ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ذِ٧بٔطٔ َٗا ََ ٢و َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِِت َ ُّ ٍوا
َف ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥جََ ٠ص ُ ٔ َ
ث َّ ٥أتَی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َ َ
ٗا ٢ابوًبس اہلل صوح٤زا ٪ب ٩ابا٪
دعسنبصفح،ابیشؿ،ییحی،دمحمنباربامیہرقیش،اعمذنبدبعارلنمح،رمحاؿنباابؿےتہکںیہہکںیمرضحتنامثؿریضاہللاعتٰیل
ہنعےکاپسفوضاکاپینےلرکآای اسفتقفہاقمدعرپےھٹیبوہےئےھت،اںوہںےنایھچرطحفوضایکرھپاہک،ہکںیمےنآرضحنت
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکایس ہگجداھکی،ہکفوضایک،افر ایھچرطحفوضایکرھپرفامایہک سجےناسفوض یکرطح فوضایک،رھپ دجسم
ںیمآای،افردفرتعکامنزڑپیھرھپھٹیبایگ،وتاسےکاےلگانگہشخبدےاجںیئےگافرآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکدوھہکںیمہنالتبموہاجؤ۔
رافی  :دعسنبصفح،ابیشؿ،ییحی،دمحمنباربامیہرقیش،اعمذنبدبعارلنمح،رمحاؿنباابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 کیولوگںےکسگراجےناکایبؿ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
 کیولوگںےکسگراجےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1356

راوی  :یحٌی ب ٩ح٤از ،ابوًوا٧ہ ،بیاٗ ،٪یص ب ٩ابی حاز٣ ،٦زز اض اس٠یم

َیم َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ض اَلِ َ ِسِّ ٔ ٠
َح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩بَ َیا ِٕ َٗ ٩ِ ًَ ٪ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َحازٔ٣ٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦زِ َزا ٕ
و ٪اَلِ َ َّو َُٓ ٢اَلِ َ َّو َُ ٢و َی ِب َقی ُحَٔا َْ ٟة َُ ٛحَٔا َٔ ٟة َّ
اٟظٌٔي ٍ ٔأَ ِو اَّ ٟت ِ٤ز ٔ ََل یُ َبأٟیض ٔ ِ ٥اہللُ بَا َّ ٟة
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِذ َص ُب اٟؼَّ اُ ٔ ٟح َ
ییحینبامحد،اوبوعاہن،ایبؿ،سیقنبایباحزؾ،رمداسا،یملےتہکںیہ،ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےلہپوکیناکرولگسگر
اجںیئ ےگ رھپ اؿ ےک دعب وج اےھچولگ وہں ےگ( ،سگر اجںیئےگ) افر ہیقبرخابولگ رہاجںیئ ےگ ،ےسیج وج ای وجھکر ےک آرخ ںیم
رخابابیقرہاجاتےہ،اہللاؿیکھچکیھبرپفاہںیہنرکےاگ،اوبدبعاہلل(اخبری)ےناہکافحہلافراثحہلےکاکییہینعمںیہینعرہ
زیچاکرخابہصح۔
رافی  :ییحینبامحد،اوبوعاہن،ایبؿ،سیقنبایباحزؾ،رمداسا،یمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽےکےنتفےسےنچباکایبؿ،افراہللاعتٰیلاکوقؽہکاہمتراامؽافراہمتریافؽ...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
امؽےکےنتفےسےنچباکایبؿ،افراہللاعتٰیلاکوقؽہکاہمتراامؽافراہمتریافالداہمترےےئلہنتفےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1357

راوی  :یحٌی ب ٩یوسٕ ،ابوبُک ،ابوحؼين ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو بَ ُِکٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َح ٔؼي ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩یُو ُس َ
اٟسی َ٨ارٔ َو ِّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تٌ َٔص ًَ ِب ُس ِّ
یؼةٔ ِ ٔ ِ ٪أ ُ ًِ ٔل َی َرض َٔی َوِ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪ي ٌُِ َم َ ٥َِ ٟیزِ َق
اٟس ِر َص َٔ ٥وا ِٔ َ٘ ٟلی َٔةٔ َوا َِ ٟدَ ٔ٤

ییحی نب وی ف ،اوبرکب ،اوبنیصح ،اوباصحل ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ،ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای،
دانیر ف درمہ افر قؼیفہ فجمیضہ (ریمشی اچدر افر افین ڑپکفں) ےک دنبے الہک وہں ارگ اںیہن ہیزیچیتلم ںیہ وت وخش وہ اجےت ںیہ افر

ارگںیہنیتلمںیہ،وتانراضوہاجےتںیہ۔
رافی  :ییحینبوی ف،اوبرکب،اوبنیصح،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
امؽےکےنتفےسےنچباکایبؿ،افراہللاعتٰیلاکوقؽہکاہمتراامؽافراہمتریافالداہمترےےئلہنتفےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1358

راوی  :ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخً ،لاء ،ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

ُوب اہللُ ًَل َی َ٩ِ ٣
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُِ ٟ ٢و ک َ َ
اب َو َیت ُ
أَ ٪لبِ ٔ ٩آ َز ََ ٦واز ٔ َیا ٔ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ََٕ ٢لبِ َتغَی ثَاّ ٔ ٟثا َو ََل یَ ََِ ٤لُ َج ِو َٖ ابِ ٔ ٩آ َز َََّ ٔ ِ ٦ل اٟتُّ َ ٍ ُ
اب
َت َ

اوباعمص،انبرججی،اطعء،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہ،ہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانس،ہکارگ
آد ی ےک اپس امؽ یک دف فادایں وہں ،وت فہ رسیتی التش رکے اگ ،افر انب آدؾ ےک ٹیپ وک رصػ یٹم یہ رھبیت ےہ ،افر اہلل اعتٰیل
وتہبرکےنفاےلیکوتہبوکوبقؽرکاتیلےہ۔
رافی  :اوباعمص،انبرججی،اطعء،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
امؽےکےنتفےسےنچباکایبؿ،افراہللاعتٰیلاکوقؽہکاہمتراامؽافراہمتریافالداہمترےےئلہنتفےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1359

راوی ٣ :ح٤س ٣ ،د٠س ،اب ٩جزیخً ،لاء ،ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َِ ٣دَْ ٠س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َل ّ
ض َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
ائ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

اب
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُِ ٟ ٢و أَ ََّٔ ٪لبِ ٔ ٩آ َز َِ ٣ٔ ٦ث ََ ١واز ٕ َّ ٣اَل ََلَ َح َّب أَ ََّٟ ٪طُ َِِٔ ٟیطٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو ََل یَ ََِ ٤لُ ًَي ِ َن ابِ ٔ ٩آ َز َََّ ٔ ِ ٦ل اٟتُّ َ ٍ ُ
ک ًَل َی
اب َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ُقآ ٔ ٪ص َُو أَ ََِ ٦ل َٗا ََ ٢و َسُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩اٟزُّبَي ِ ٍ ٔ َي ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ
َو َیت ُ
ُوب اہللُ ًَل َی ََ ٩ِ ٣ت َ
ض ٓ َََل أَ ِزرٔی ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ
دمحم،دلخم،انبرججی،اطعء،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہ،ہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانس
ئت
ہکارگاسنےکےئلاکیفادیےکرباربامؽوہ،وتفہاچےہاگ،ہکاسےکاپساانتیہافریھبوہ،افرانبآدؾیکآھکنیٹم ن ٹھززیتکس
ےہ ،افر وتہب رکےن فاےل یک وتہب وک اہلل اعتٰیل وبقؽ رفامات ےہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ،ہک ےھجم اید ںیہن ،ہک ہی
رقآؿںیمےہ،ایںیہن،افرںیمےنانبزریبوکہیربنمرپےتہکوہےئانس۔
رافی  :دمحم،دلخم،انبرججی،اطعء،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
امؽےکےنتفےسےنچباکایبؿ،افراہللاعتٰیلاکوقؽہکاہمتراامؽافراہمتریافالداہمترےےئلہنتفےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1360

راوی  :ابونٌیً ،٥بساٟزح ٩٤ب ٩س٠امی ٪بُ ٩شیً ،١باض ب ٩سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض بِ َٔ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ا ِٔ َِ ٟشی ًَٔ ٩ِ ًَ ١بَّا ٔ
َّ
اَ ٪ي ُ٘و َُِ ٟ ٢و أَ َّ ٪ابِ َ ٩آ َز َ ٦أ ُ ًِ ٔل َی َواز ٔ ّیا
اض ِ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔب ٔ ََ ٜ٤ة فٔی ُخ ِلبَتٔطٔ َي ُ٘و َُ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

ُوب اہللُ ًَل َی َ٩ِ ٣
اب َو َیت ُ
َ٠ِ ٣ئّا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ أَ َح َّب َِِٔ ٟیطٔ ثَاّ ٔ ٧یا َوَِ ٟو أ ُ ًِ ٔل َی ثَاّ ٔ ٧یا أَ َح َّب َِِٔ ٟیطٔ ثَاّ ٔ ٟثا َو ََل َي ُش ُّس َج ِو َٖ ابِ ٔ ٩آ َز َََّ ٔ ِ ٦ل اٟتُّ َ ٍ ُ
اب
َت َ
ع
اوبمیعن،دبعارلنمح نب امیلسؿنب سنل،ابعسنبلہس نبدعسریضاہللاعتٰیل ہنع ےتہکںیہ،ہکںیم ےنانبزریب ریضاہللاعتٰیل
ہنع وک ںیم ربنم رپ ےتہک ےہ انس ،ہک اے ولوگ ،یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ارگ اکی آد ی وک وسےن ےس رھبی وہح 
اکی فادی دے دی اجےئ ،وت فہ دفرسی یک وخاشہ رکے اگ افر انب آدؾ ےک ٹیپ وک یٹم یہ رھب یتکس ےہ ،افر اہلل اعتٰیل وتہب رکےن
فاےلیکوتہبوکوبقؽرکاتیلےہ۔
ع
رافی  :اوبمیعن،دبعارلنمحنبامیلسؿنب سنل،ابعسنبلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
امؽےکےنتفےسےنچباکایبؿ،افراہللاعتٰیلاکوقؽہکاہمتراامؽافراہمتریافالداہمترےےئلہنتفےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1361

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل ،ابزاہی ،٥ػاٟح ،اب ٩طہاب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

وَٟ ٪طُ َواز ٔ َیا َٔ ٪و ٩َِ ٟیَ ََِ َ ٤ل َٓا ُظ ِ ٔ ََّل
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و أَ ََّٔ ٪لبِ ٔ ٩آ َز ََ ٦واز ٔ ّیا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ أَ َح َّب أَ َِ ٪یَ ُٜ
اب َو َٗا َ٨َ َٟ ٢ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أُب َ ٕٓی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ َ ٧زی
اب َویَت ُ
اٟتُّ َ ٍ ُ
ُوب اہللُ ًَل َی ََ ٩ِ ٣ت َ
ُقآ َٔ ٪حًَّی َ٧زََِ ٟت أَ َِ ٟضا ُ ٥ِ ٛاَّ ٟتکَاثُزُ
َص َذا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
دبعازعلسی نب دبع اہلل ،اربامیہ ،اصحل ،انباہشب ،رضحت اسن نب امکل ےتہک ںیہ ،ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای،
ہک ارگ یسک آد ی ےک اپس وسےنیک اکیفادی وہ ،وت فہ اچےہ اگ ،ہک دف وہںیت ،افر اس ےک ہنم وکیٹم یہ رھب یتکس ےہ ،افر اہلل اعتٰیل
وتہبرکےنفاےلیک وتہب وک وبقؽ رکاتیل ےہ ،افر اوباول دیل ےن وباہطسامحد نبہملس ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ،ایب ریض

اہلل اعتٰیل ہنع ےس لقن ایک ،رضحت ایب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ،ہک مہ ہ ےتھج ےھت ،ہک ہیرقآؿ ںیم ےس ےہ اہیں کت ہک وسرت
ُک ّ َ
اتل ُ ُ زت)انزؽوہح ۔
( َأل ْ َھا ُ ْ
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہ،اصحل،انباہشب،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامان،ہکہیامؽرتفاتزہافرریشںیےہ،افراہللاعت ی...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامان،ہکہیامؽرتفاتزہافرریشںیےہ،افراہللاعتٰیلےنرفامایہکولوگںےکےئلرموغبزیچفںیک،ینعوعروتںافرافالد،افروسےناچدنیےک
ڈریھفں افر اشنؿ اگلےئوہےئ وھگڑفں افر وچاپویں،وتیھکںیک تبحموخامنشرک ےک داھکح یئگ ےہ،ہی داینیک زدناگیناک اسامؿ ےہ،رضحت رمعریض اہلل اعتٰیل ہنع ےناہک،
اےاہللسجزیچےسوتےنںیمہزتنییشخبےہ،مہاسےسوخشوہےتںیہاےاہلل!ںیمھجتےسداعرکاتوہں،ہکںیماسوکانمبس رررپرخچرکفں۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1362

راوی ً :لی بً ٩بساہلل ،سٔیا ،٪زہزی ،رعوہ ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حٜی ٥ب ٩حزا ٦رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رع َوةُ َو َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ َِ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اٟزُّصِز ٔ َّی َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
حٔزَاَٗ ٕ ٦ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ًِ َلانٔی ث ُ ََّ ٥سأ َ ُِ ٟت ُط َٓأ َ ًِ َلانٔی ث ُ ََّ ٥سأ َ ُِ ٟت ُط َٓأ َ ًِ َلانٔی ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص َذا ا ِ٤َ ٟا َُ ٢و ُربَّ َ٤ا
َ ٔ
اٖ
رض ْة ُحَِ ٠و ْة ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َخ َذ ُظ ب ٔ ٔل ٔ
یب َنٔ ِٕص بُور َٔک َُ ٟط ٓ ٔیطٔ َو َ ٩ِ ٣أَ َخ َذ ُظ بٔإ ٔ ِ َ
َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢لٔی یَا َحٜٔی َُ ٪َّ ٔ ِ ٥ص َذا ا ِ٤َ ٟا ََ ٢خ ٔ َ
اٟش ِٔل َی
ا ٪ک َ َّأ ٟذی َیأِک ُ ُ
َنٔ ِٕص  ٥َِ ٟیُ َب َار ِک َٟطُ ٓ ٔیطٔ َوک َ َ
َ ١و ََل َي ِظ َب ٍُ َوا َِ ٟی ُس ا َِِ ٠ٌُ ٟیا َخي ِ ْ ٍ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ٔس ُّ
یلع نب دبع اہلل ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفہ،دیعس نب بیسم ،میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےتہک ںیہ ،ہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسھچکاماگن،وتآپےنےھجمدای،رھپںیمےنآپےسکھچکاماگن،وتآپےنےھجمدای،رھپآپےنرفامای(افرارثکایفسؿ
ےن ابںی ظفل رفاتی ایک ،ہک آپ ےن رفامای) اے میکح ہی امؽ رتف اتزہ افر ریشںی ےہ اس ےئل وج صخش اس وک ایھچ تین ےس ےل اگ،
اسےکےئلاسںیمربتکوہیگافروجصخشاسںیملخبرکےاگ،وتاسوکاسںیمربتکہنوہیگ،افرفہاسصخشیکرطحےہ،

وجاھکاتےہ،افرریسںیہنوہاتافرافرپفاالاہھتےچینفاےلاہھتےسااھچےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،دیعسنببیسم،میکحنبزحاؾریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اانپامؽوجےلہپ(اینپزدنیگںیم)رخچرکاکچفیہاساکےہ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اانپامؽوجےلہپ(اینپزدنیگںیم)رخچرکاکچفیہاساکےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1363

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥تییم ،حارث ب ٩سویس ًبس اہلل

َّ
َّ َ َ َّ َ َ
َّ َ
َّ َ
یم ًَ ِ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ
َحسثىٔی ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َحسثىٔی أبٔی َحسث َ٨ا اَلِ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢حسثىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥اٟت ِی ٔ ُّ
َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی٣َ ٥ِ ُٜا َُ ٢وارٔثٔطٔ أَ َح ُّب َِِٔ ٟیطٔ ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ٔ٨َّ ٣ا أَ َح ْس ِ ٔ ََّل َ٣اُ ُٟط أَ َح ُّب
ِ
َِِٔ ٟیطٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ٣َ ٪ا َُ ٟط َ٣ا َٗ َّس ََ ٦و َ٣ا َُ ٢وارٔثٔطٔ َ٣ا أَ َّ َ
رمع نب صفح ،صفح ،اشمع ،اربامیہ ،یمیت ،احرث نب وسدی دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس
وکؿصخشااسیےہ،سجوکاسےکا ےنامؽےسزایدہفارثاکامؽایپراوہ،ولوگںےنرعضایکہکمہںیمےسرہصخشوکاانپیہامؽ
وبحمبےہ،آپےنرفامای،اساکامؽفہےہ ،وجفہ(اینپزدنیگیہںیم)ےلہپرخچرکاکچافراسےکفارثاکامؽفہےہ،وجےھچیپوھچڑ
اجےئاگ۔
رافی  :رمعنبصفح،صفح،اشمع،اربامیہ،یمیت،احرثنبوسدیدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زایدہامؽفاےلمکیکینفاےلوہےتںیہ،افراہللاعتٰیلاکوقؽہکوجصخشدونییزدن...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
زایدہامؽفاےلمکیکینفاےلوہےتںیہ،افراہللاعتٰیلاکوقؽہکوجصخشدونییزدنیگافراسیکزتنیاچاتہےہ،وتمہاسےکاامعؽاکوپراوپرادبہلاسداینںیمیہدے
دےتیںیہ،افراسںیماؿولوگںوکھچکیھبمکںیہندایاجےئاگ،یہیولگںیہ،نجےکےئلآرختںیمرصػآگےہ،افروجھچکاؿولوگںےنایکفہااکرتاجےئاگ،
افروجھچکفہولگرکرےہیہ،فہبسابلطےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1364

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،جزیزً ،بساٌٟزیز ب ٩رٓیٍ ،زیس ب ٩وہب ،حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِ ِج ُت
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِی ٍٕ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٢
َِ ٟی َّ ٠ة َّٔ ٩ِ ٣
َ
ُک ُظ أَ ِ٪
اَ ٠ٟیالٔی َٓإٔذَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ٤شٔی َو ِح َس ُظ َوَِ ٟی َص َُ ٌَ ٣ط ِ ٔ ِن َش ْ
اَٗ ٪ا ََٓ ٢وَ َُ ٨ِ ٨ت أُ َّ ٧ط َی ِ َ
َ
َ
ک َٗا ََ ٢یا
َفآنٔی َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص َذا ُُِٗ ٠ت أَبُو ذ ٓ َٕر َج ٌَ َ٠ىٔی اہللُ ٓ َٔسائ َ َ
َی ِ٤ش َٔی َُ ٌَ ٣ط أ َح ْس َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَُِ ٠ت أ ِ٣شٔی فٔی ه ٔ ِّ١ا ِ٤َ َ٘ ٟز َٔٓا َِ ٟتٔ ََت َ َ
و ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ِ ٔ ََّل َ ٩ِ ٣أَ ًِ َلا ُظ اہللُ َخي ِ ّ ٍا َٓ ََٔ٨حَ ٓ ٔیطٔ
أَبَا ذ ٓ َٕر َت ٌَا َِ ٟط َٗا َ٤ََ ٓ ٢ظَ ِی ُت َُ ٌَ ٣ط َسا ًَ ّة َٓ َ٘ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ا ِِٜ٤ُ ٟثٔ ٍ ٔ َ
ی ٩ص ُِ ٥ا َِ ٠ُّ ٔ ٘٤ُ ٟ

َیٔ٤ي َُ ٨ط َو ٔط َ٤ا َُ ٟط َوبَي ِ َن َی َسیِطٔ َو َو َرائ َ ُط َو ًَٔ ٓ ١َ ٔ٤یطٔ َخي ِ ّ ٍا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ظَ ِی ُت َُ ٌَ ٣ط َسا ًَ ّة َٓ َ٘ا َ ٢لٔی ا ِجِ ٔ ٠ص صَا صُ َ٨ا َٗا ََٓ ٢أ َ ِجََ ٠شىٔی فٔی
ک َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل ََٙ ٠فٔی ا َِّ َ ٟ
َحة ٔ َحًَّی ََل أَ َرا ُظ ََٓ٠ب ٔ َث ًَىِّی َٓأَكَا َ ٢اِ ٠ُّ ٟب َث
َٗا َٕ َح ِو َُ ٟط ح ٔ َح َار ْة َٓ َ٘ا َ ٢لٔی ا ِجِ ٔ ٠ص َصا صُ َ٨ا َحًَّی أَ ِر ٔج ٍَ َِِٔ ٟی َ

ک
َس ََ ٚوِ ٔ َِ ٪زنَی َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َجا َئ  ٥َِ ٟأَ ِػبٔ ٍِ َحًَّی ُُِٗ ٠ت یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َج ٌَ َ٠ىٔی اہللُ ٓ َٔسائ َ َ
ث ُ َِّ ٥نِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َوص َُو ُِ٘ ٣ب ٔ َْ ١وص َُو َي ُ٘و َُ ٢وِ ٔ َِ َ ٪
َحة ٔ
َِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
رع َق لٔی فٔی َجأ ٔ ٧ب ا َِّ َ ٟ
َ ٩ِ ٣تُک َ ِّ ٥ُ ٠فٔی َجأ ٔ ٧ب ا َِّ َ ٟ
ک َط ِیئّا َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
َحة ٔ َ٣ا َسُ ٌِ ٔ٤ت أَ َح ّسا َی ِز ٔج ٍُ َِِٔ ٟی َ
ک ٔجبِ ٍٔی ُ
اٟش ََلَ َ ٦

َس ََ ٚوِ ٔ َِ ٪زنَی َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َُِ ٠ُٗ ٢ت
ات ََل ي ِ ٔ
ک أَُ َّ ٧ط ََ ٣َ ٩ِ ٣
رش أ ُ ََّ ٣ت َ
ُرش ُک بٔاہللٔ َط ِیئّا َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ُُِٗ ٠ت یَا ٔجبِ ٍٔی ُ
َٗا ََ ٢ب ِّ ِ
َ ١وِ ٔ َِ َ ٪
یب بِ ُ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َواَلِ َ ًِ َُ ٤ع َو ًَ ِب ُس
َس ََ ٚوِ ٔ َِ ٪زنَی َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥وِ ٔ ِٔ َ ٪
رض أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسث َ َ٨ا َحب ٔ ُ
َوِ ٔ َِ َ ٪
َ َب ا َِ ٟد َِ ٤ز َٗا َ ٢اُ ِ ٨َّ ٟ

ٔیث أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُُ ٩رٓ َِی ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ َُ ٩وصِبٕ ب ٔ َض َذا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ َحس ُ
ئ ُِ ٣ز َس ََْ ١ل َي ٔؼ ُّح ِٔ٤َ َّ ٧ا
اٟس ِر َزا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
أَ َر ِزَ٧ا ٌِ ٤َِ ٠ٟٔز ٔ َٓ ٔة َواٟؼَّ ٔحیحُ َحس ُ
ئ َٗا َ٣ُ ٢زِ َس ْ ١أَي ِّـا
اٟس ِر َزا ٔ
ٔیث أَبٔی ذ ٓ َٕر ٗٔی ََٔ ١لَبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ َحسٔی ُث ًَ َلا ٔ

اْضبُوا ًَل َی َحسٔیثٔ أَبٔی َّ
ََل َي ٔؼ ُّح َواٟؼَّ ٔحی ُح َحس ُ
ات َٗا َََ ٢ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ ً ٔ َِ ٨س ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت
اٟس ِر َزا ٔ
ٔیث أَبٔی ذ ٓ َٕر َو َٗا َٔ ِ ٢
ئ َص َذا ِٔذَا ََ ٣

ہبیتقنبدیعس،رجری،دبعازعلسینبرعیف،زدینبفبہ،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہ،ہکاکیراتںیمابرہالکن،وتداھکی
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساہنتںیہکرشتفیےل اجرےہںیہ،آپےکاسھت وکح آد یںیہن ،ںیمےنایخؽ ایک۔ہکاشدی
آپ اس زیچ وک ان دنسپ رکےت ںیہ ،ہک وکح  آپ ےکاسھت ےلچ اس ےئل ںیم اچدنین ںیم آپ ےک ےھچیپ ےھچیپ الچ ،آپ ڑمے ،وت ھجم وک
دھکیایل،رفامای،وکؿ؟ ںیمےن وجابدای،اوبذر ریضاہللاعتٰیلہنعاہللےھجمآپ رپدفارکےآپےنرفامایاےاوبذر آؤ ،ںیم آپ
ےکاسھتوھتڑیدریکتاتلچراہ،آپےنرفامایزایدہامؽفاےلایقتمےکدؿیکینےکاابتعرےسسلفموہںےگ،رگمفہصخشسج
وک اہلل ےن امؽ دای افر اس ےن ا ےن داںیئ ابںیئ آےگ ،ےھچیپ اس وک رخچ ایک ،افر  کی اکومں ںیم اس امؽ وک اگلای (وت فہ صخش یکین ےک
اابتعر ےس یھب امدلار وہاگ) رھپ ںیم آپ ےک اسھت وھتڑی دری الچ ،وت آپ ےن ھجم ےس رفامای ہک ںیہی ھٹیب اجؤ ےھجم اےسی دیماؿ ںیم
الھٹبای،سجےکاچرفںرطػرھتپےھت،رفامایہکبجکت ںیمہنولوٹںاسفتقکت ںیہیےھٹیب روہ،آپرھتپیلی زنیمیکرطػ
ےلچ ےئگ ،اہیں کت ہک ریمی رظن ےس اغبئ وہےئگ آپ ےن فاہں تہب دری اگلح  ،رھپ ںیم ےن داھکی ہک آپ فا س رشتفی ال رےہ
ںیہںیمےنآپوکہیرفامےتوہےئانس،ہکارگہچوچرییکوہ،ارگہچزانایکوہ،بجآپریمےاپسرشتفیےلآےئ،وتںیمربص
ہنرکاکسافروپھچیہایلاییبناہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ھجموکاہللاعتٰیلآپرپدفارکے،آپاسرھتپیلیزنیمیکرطػسکےس
وگتفگ رفام رےہ ےھت ،ںیم ےن یسک وک آپ ےس ابت رکےت وہےئ ںیہن انس ،آپ ےن رفامای ،فہ ربجلی ہیلع امالسؾ ےھت ریمے اپس
رھتپیلی زنیم ںیم آےئ ےھت ،اںوہں ےن اہک ہک اینپ اتم وک وخربخشی انس دےئجی ہک وج صخش رم ایگ ،افر اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی
ںیہنابنای ،وتفہتنجںیمدالخوہاگ،ںیمےناہکاےربجلی ،ارگہچ وچرییکوہافر،افرارگہچزانایکوہ،اہکاہں!ںیمےن اہک،ارگہچ
وچرییکوہافرارگہچزانایکوہ،ربجلیہیلعامالسؾےناہک،اہںارگہچرشاب یپوہ،رضنےنوباہطسہبعشفبیبحنبایباثتبفاشمع
ف دبعازعلسی نب رعیف ،زدی نب فبہ ےس اس دحثی وک رفاتی ایک ،اوبدبع اہلل (اخبری) ےن اہک ،اوباصحل دحثی اوبادلرداء ےس
رملس ےہ حیحص ںیہن ،حیحص اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی ےہ ،اوبدبع اہلل (اخبری) ےس اطعء نب اسیر یک دحثی ےک قلعتم وج
وباہطسایبادلرداءوقنمؽےہوپاھچایگ ،وتاہکہکہییھب رملسےہ،حیحصںیہن،افرحیحصاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعیکدحثیےہافراہک
ہکاوبدرداءیکدحثیرپاانتااضہفرکفہکہیرصػاسوصرتںیمںیہہکبجوکح صخشرمایگ،افررمےتفتقاسےن َل ِإلَ َش ِإ َّل
﵀َّاہک۔
ا ُ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،دبعازعلسینبرعیف،زدینبفبہ،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامان،ہکںیمدنسپںیہنرکاتہکریمےاپسادحاہپڑےےک...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامان،ہکںیمدنسپںیہنرکاتہکریمےاپسادحاہپڑےےکرباربوسانوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1365

راوی  :حش ٩بل ٩ربیٍ ،ابواَلحوؾ ،اً٤ع ،زیس ب ٩وہب

ؾ ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ذ ٓ َٕر ُُ ٨ِ ٛت أَ ِ٣شٔی َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَلِ َ ِح َو ٔ
َّسنٔی أَ َّ٪
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َ َّ
ُحة ٔ ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓا ِس َت ِ٘ َب َ٨َ ٠ا أُحُ ْس َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا ذ ٓ َٕر ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َ
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٣َ ٢ا َي ُ ُّ

ً ٔ ِ٨سٔی ِٔ ٣ث َ ١أُحُ ٕس َص َذا َذ َص ّبا َت ِٔ ٤ضی ًَل َ َّی ثَاَ ٔ ٟث ْة َوً ٔ ِ٨سٔی ُٔ ٨ِ ٣ط زٔی َْ ٨ار ِ ٔ ََّل َط ِیئّا أَ ِر ُػ ُس ُظ َ ٔ ٟسیِ ََّٕ ٔ ِ ٩ل أَ ِ ٪أَُٗو َ ٢بٔطٔ فٔی ً َٔباز ٔ اہللٔ

و ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ِ ٔ ََّل َ٩ِ ٣
َص ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا ًَ ِ ٩یَٔ٤ئ٨طٔ َو ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟطٔ َو َٔ ٩ِ ٣خ ِٔٔ ٠طٔ ث ُ ََّ ٣َ ٥شی َٓ َ٘ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اَلِ َ ِٛثَ ٍ ٔ َ
ی ٩ص ُِ ٥اَلِ َ َٗ َُّ ٠
ک ث ُ َّ٥
ک َلَ َتب ِ َ ٍ ِح َحًَّی آت َٔی َ
َٗا َ ٢صَ ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا ًَ َِ ٩یٔ٤ئ٨طٔ َو ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟطٔ َو َٔ ٩ِ ٣خ ِٔٔ ٠طٔ َو َٗٔ٠ی ْ٣َ ١ا ص ُِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لٔی َ٣کَاَ َ ٧

اَ ِ ٧ل ََٙ ٠فٔی َس َواز ٔ َّ
رع َق ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اِ ٠ٟی َٔ ١حًَّی َت َو َاری ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َػ ِو ّتا َٗ ِس ِار َت َٔ ٍَ َٓ َت َد َّوٓ ُِت أَ ِ ٪یََ ُٜ
وِ َٗ ٪س َ َ
َ
ک َٓ ٥َِ ٠أَبِ َز ِح َحًَّی أَ َتانٔی ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ َ٘ ٟس َسُ ٌِ ٔ٤ت َػ ِو ّتا َت َد َّوٓ ُِت
َک ُت َٗ ِو َُ ٟط لٔی َلَ َتب ِ َ ٍ ِح َحًَّی آت َٔی َ
َٓأ َر ِز ُت أَ ِ ٪آت َٔی ُط ٓ ََذ َ ِ
ُرش ُک بٔاہللٔ َط ِیئّا
ات ٔ ٩ِ ٣أ ُ َّ٣ت َٔک ََل ي ِ ٔ
 ١أَ َتانٔی َٓ َ٘ا ََ ٣َ ٩ِ ٣َ ٢
َک ُت َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢و َص َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت ُط ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢ذ َ
َاک ٔجبِ ٍٔی ُ
ٓ ََذ َ ِ
َس َٚ
َس ََٗ ٚا ََ ٢وِ ٔ َِ ٪زنَی َوِ ٔ َِ َ ٪
َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ُُِٗ ٠ت َوِ ٔ َِ ٪زنَی َوِ ٔ َِ َ ٪

نسح نب رعیب،اوباالوحص ،اشمع ،زدی نب فبہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ،ہک ںیم یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھت ودہنیہکرھتپیلیزنیمںیمالچاجراہاھت،ںیمہادحاہپڑرظنآای،آپےنرفامای،اےاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
ںیم ےن رعض ایک ،کیبل ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس آپ ےن رفامای ،ہک ےھجم ااھچ ںیہن  اتگ ،ہک ریمے اپس اس ادح اہپڑ ےک
ربارب وسان وہ ،افر نیت رات اس ںیم ےس زجب اداےئ رقض ےک اکی دانیر یھب ریمے اپس رےہ ،ہکلب ںیم اس وک اہلل ےک دنبفں ںیم
اس رطح افر اس رطح رخچ رکدفں ا ےن داںیئ ابںیئ افر ےھچیپ ااشرہ رکےت وہےئ رفامای ،رھپ وھتڑی دری ےلچ وت رفامای زایدہ امدلار
ایقتم ےک دؿ یکین ےک اابتعر ےس سلفم وہں ےگ رگم فہ سج ےن اس رطح افر اس رطح (داںیئ ابںیئ افر ےھچیپ یک رطػ ااشرہ

رکےت وہےئ رفامای) رخچ ایک افر اےسی ولگ مک ںیہ ،رھپ ھجم ےس رفامای ہک ایس ہگج رہھٹے روہ بج کت ںیم ہن آؤں ،رھپ رات یک
اتریکیںیمآپےتلچرےہاہیںکتہکآپرظنےساغبئوہےئگںیمےناکیآفازینسوجدنلبوہریہیھت ،ںیمڈراہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوک وکح احدہث شیآایگ ںیم ےناچاہہکآپ ےکاپساجؤں رھپےھجمآپ اک رفامؿایدآایگ،ہک بج کت ںیمہن آؤںمت
ںیہیرہھٹےروہ،انچہچنںیمفیہرہھٹاراہاہیںکتہکآپریمےاپسرشتفیالےئ،ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسںیمےناکیآفازینس،ںیمڈراںیہکوکح احدہث شیہنآایوہ(ںیمےنآپےکاپساجاناچاہ)نکیلےھجمآپاکمکحایدآایگ
آپےنرفامایایکمتےنفہآفازینسےھت؟ںیمےناہکاہں!آپےنرفامایہکفہربجلیےھت،وجریمےاپسآےئےھت،اںوہںےناہک
ہک اہمتریاتمںیمےسوکح صخشرماجےئ افراہللےکاسھتیسکوکرشکیہنانبےئ،وت فہتنجںیمدالخوہاگ،ںیم ےناہکارگہچ
زانافروچرییکوہ،اںوہںےناہک(اہں)ارگہچزانافروچرییکوہ۔
رافی  :نسحنطبرعیب،اوباالوحص،اشمع،زدینبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامان،ہکںیمدنسپںیہنرکاتہکریمےاپسادحاہپڑےک...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامان،ہکںیمدنسپںیہنرکاتہکریمےاپسادحاہپڑےکرباربوسانوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1366

راوی  :اح٤س ب ٩طبیب ،یو٧صٟ ،یث ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بیساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩طبٔیبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص َو َٗا ََّ ٢
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ََّسنٔی أَ ََِ ٪ل َت ُ٤زَّ
 ١أ ُ ُح ٕس َذصَ ّبا َّ َ ٟ
ا ٪لٔی ِٔ ٣ث ُ
بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ک َ َ

ًَل َ َّی ث َ ََل ُث ََ ٟیا َٕ ٢وً ٔ ِ٨سٔی ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ْئ ِ ٔ ََّل َط ِیئّا أَ ِر ُػ ُس ُظ َ ٔ ٟسیِ ٕ٩

ادمحنببیبش،ویسن،ثیل ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنب دبعاہللنب ہبت،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےتہک ںیہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامای،ہکارگریمےاپسادحاہپڑےکرباربوسانوہات،وتےھجمدنسپںیہن،ہکھجمرپنیتراںیتاسرطح
سگراجںیئ،ہکاؿںیمےسھچکیھبریمےاپسوہ،زجباسےکوجںیماداےئرقضےکےئلرھکولں،
رافی  :ادمحنببیبش،ویسن،ثیل،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبت،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وترگنیدؽیکوترگنیےہ...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وترگنیدؽیکوترگنیےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1367

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،ابوبُک ،ابوحؼين ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ُِکٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َح ٔؼي ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ق َو َل َّ٩ٜٔا ِِٟٔى َی ُٔى َی أِ ٔ٨َّ ٟص
َٗا ََِ ٟ ٢ی َص ا ِِٟٔى َی ًَ َِٛ ٩ث ِ َ ٍة ٔا َِ ٌَ ٟز ٔ
ادمحنبویسن،اوبرکب،اوبنیصح،اوباصحل،اوبرہریہ ریضاہلل ہنعےسرفاتی رکےتںیہہکآپ یلصاہللہیلع فملس ےنرفامایہک امؽ
فاابسبیکرثکتےکببسےسوترگنیںیہنےہہکلبوترگنیالصںیمدؽیکوترگنیےہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،اوبرکب،اوبنیصح،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقفیکتلیضفاکایبؿ۔...

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رقفیکتلیضفاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1368

راوی  :اس٤اًیً ،١بساٌٟزیز ب ٩ابی حاذ ،٦ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس ساًس

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی أَُ َّ ٧ط َٗا َ٣َ ٢زَّ َر ُج ًَْ ١ل َی
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

َ ٔ
ض َص َذا َواہللٔ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََٟ ٢ز ُج َٕ ٨ِ ٔ ً ١س ُظ َجإ ٔ ٟص َ٣ا َرأِیُ َ
اٖ ا٨َّ ٟا ٔ
ک فٔی َص َذا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِ َ

آِ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ
َٔ
ُح ٌّی ِ ٔ َِ ٪خ َل َب أَ ِ ٪یُ َِٜ ٨حَ َوِ ٔ َِ ٪ط َٔ ٍَ أَ ِ ٪يُظَ َّٔ ٍَ َٗا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّ٣َ ٥زَّ َر ُج ُْ َ ١
ُح ٌّی ِ ٔ ِ٪
ُقا ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َرأِیُ َ
ئ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َص َذا َ ٔ
ک فٔی َص َذا َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َذا َر ُج َْ َ ُٓ ٩ِ ٣ٔ ١
َخ َل َب أَ َِ ٪لَ یُ َِٜ ٨حَ َوِ ٔ َِ ٪ط َٔ ٍَ أَ ََِ ٪ل يُظَ َّٔ ٍَ َوِ ٔ َِٗ ٪ا َ ٢أَ ََِ ٪ل ي ُِش َِ َ٘ ٔ ٟ ٍَ ٤ؤٟطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا َخي ِ ْ ٍ
ق ِٔ ٣ث ََ ١ص َذا
ِٔٔ ٠٣ٔ ٩ِ ٣ئ اَلِ َ ِر ٔ
اامسلیع،دبعازعلسینبایباحذؾ،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعےتہکںیہ،ہکاکیصخشیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےسسگراوت
اکیصخشےسوجآپےکاپساھٹیباھت،آپےنرفامایہکاسصخشےکقلعتماہمتریایکراےئےہ؟وتاسےناہکہیرشفیولوگں
ںیمےس ےہ،ہیآدیوتدخبااسالقئےہ،ہکارگاکنحاکاغیپؾےجیھب،وتاکنحایکاجےئافرارگافسرشرکےوتاسیکافسرشوبقؽیک
اجےئ،لہساکایبؿےہ،ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساخومشرےہ،رھپاکیصخشآپےکاپسےسسگراوتآپےنوپاھچ،
ہک اس ےک قلعتم اہمتری ایک راےئ ےہ؟ اس ےن وجاب دای ہک ریقف املسمونں ںیم ےس ےہ ،ہی اس القئ ںیہن ہک اس ےس اکنح ایک
اجےئارگہیاغیپؾاکنحےجیھب،افرارگہیافسرشرکےوتاسیکافسرشوبقؽہنیکاجےئ،افرارگفہوکح ابتےہک،وتاسیکابتیھب
ہنینساجےئ،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای،ہیصخشاسریداین(ےکاریمفں)ےسرتہبےہ۔
رافی  :اامسلیع،دبعازعلسینبایباحذؾ،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رقفیکتلیضفاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1369

راوی  :ح٤یسی سٔیا ،٪اً٤ع ،ابووائ١

َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َوائ َٕٔٗ ١ا َِ ًُ ٢سَ٧ا َخبَّا ّبا َٓ َ٘ا ََ ٢صا َج ِزَ٧ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٧ ٥َ ٠زٔی ُس َو ِج َط اہللٔ ٓ ََو َٗ ٍَ أَ ِجزَُ٧ا ًَل َی اہللٔ َٓ٨َّ ٔ٤ا ََ ٣َ ٩ِ ٣ضی َ ٥َِ ٟیأ ِ ُخ ِذ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجزٔظ ٔ ُٔ ٨ِ ٣ض ِِ ٣ُ ٥ؼ ٌَ ُب بِ ُ٤َ ًُ ٩يِ ٍ ٕ ُٗتٔ َ ١یَ ِو َ٦
أُحُ ٕس َو َت َز َک َ ٔ٤َ٧ز ّة َٓإٔذَا ُ ََّل ِي َ٨ا َرأِ َس ُط بَ َس ِت رٔ ِج ََل ُظ َؤِذَا ُ ََّل ِي َ٨ا رٔ ِجَِ ٠یطٔ بَ َسا َرأ ِ ُس ُط َٓأ َ ََ ٣زَ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ٪
ِِ َو ٔ٨َّ ٣ا َ ٩ِ ٣أَیِ َِ ٌَ ٨ت َُ ٟط ث َ ََ ٤زتُ ُط َٓ ُض َو َی ِض ٔسب ُ َضا
نُ َِ ِّل َی َرأ ِ َس ُط َوِ َ ٧ح ٌَ ًََ ١ل َی رٔ ِجَِ ٠یطٔ َط ِیئّا ِٔ ٩ِ ٣اْلٔذ ٔ ٔ
دیمحیایفسؿ،اشمع،اوبفالئاکوقؽلقنرکےتںیہہک ںیمن ببیکایعدتوکایگوت اںوہںےناہکہکمہےنیبن یلصاہللہیلعفملس
ےکاسھترجہتیکامہرادصقمرصػدخایکوخونشدیاھت،امہراارجاہللاعت یرضفردےاگمہںیمےسضعبولگسگرےئگافراںیہن
اساکھچکدب ہلاسداینںیمہنلماکسنجںیمبعصمنبضحرییھبےھتوجادحےکدؿدیہشوہےئاںوہںےناکیاچدروھچڑیبج
اؿ اک رس اس ےس ڈےتکھ وت اؿ ےک اپفں لھک اجےت افر بج اؿ ےک اپفں ڈےتکھ وت اؿ اک رس لھکاجاتانچہچن یبن یلص اہلل ہیلعفملس ےن
ںیمہمکحدایہکاؿاکرساپھچدںی افراؿےکاپؤںرپازرخ(اس)رھکدںیافرمہںیمےسضعبفہںیہنجےکویمےداینںیمہتخپ
وہےئگافرفہاؿوکنچرےہںیہ۔
رافی  :دیمحیایفسؿ،اشمع،اوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رقفیکتلیضفاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1370

راوی  :ابواٟوٟیس  ،س٠ی ٥ب ٩زریز ،ابورجاء ٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا َس ِ ٥ُ ٠بِ َُ ٩ز ٔریز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َر َجا ٕ
ئ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َّ
َّ
َّ
َفأَیِ ُت أَ ِٛث َ َ ٍ أَصَِ ٔ ٠ضا اَ ٨ِّ ٟشا َئ َتا َب ٌَطُ
َفأَیِ ُت أَ ِٛث َ َ ٍ أَصَِ ٔ ٠ضا ا َِ َ ُٔ ٟ
ُقا َئ َواكُ ٌَِ ٠ت فٔی ا٨َّ ٟارٔ َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢اكُ ٌَِ ٠ت فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ َ
ْخ َو َح َّ٤ا ُز بِ َُ٧ ٩حٔ ٕ
ض
یح ًَ ِ ٩أَبٔی َر َجا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ُّی ُ
وب َو ًَ ِو ْٖ َو َٗا ََ ٢ػ ِ ْ
اوباولدیل،میلسنبزرری،اوبراجء،رمعاؿنبنیصحآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامایہکںیمےن
تنجںیماھجاکنوتفاہںارثکریقفولگرظنآےئافرمنہجںیماھجاکنوتفاہںارثکوعروتںوکاپای،اویبافروعػےناسیکاتمتعبںیم
دحثیرفاتییکےہ،رخصفامحدنبحیجنےن،اوبراجءےس،اںوہںےنرضحتانبابعسےسرفاتییکےہ۔
رافی  :اوباولدیل،میلسنبزرری،اوبراجء،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رقفیکتلیضفاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1371

راوی  :ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوارث ،سٌیس ب ٩ابی رعوبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٥َِ ٟ ٢یأِک ُ ِ١
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ
ات
ات َو َ٣ا أَک َ َُ ١خ ِبزّا َُ ٣ز َّٗ ّ٘ا َحًَّی ََ ٣
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی خ َٔوا َٕ ٪حً َّی ََ ٣
اوبرمعم،دبعاولارث،دیعس نبایبرعفہب،اتقدہ،رضحت اسنریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہ،ہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن

ہنوتوخاؿرپاھکای،اہیںکتہکآپیکفافتوہیئگافرہنیہیلتپاپچیتاھکح ،اہیںکتہکآپیکفافتوہیئگ۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رقفیکتلیضفاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1372

راوی ً :بساہلل ب ٩ابی طيبہ ،ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َِ َ٘ ٟس تُ ُوف ِّ َی أ ٨َّ ٟي ُّی
ِ
ِط َطٌٔي ٍ ٕفٔی َر ٓ ٕ
ٖ لٔی َٓأ َکَُِ ٠ت ُٔ ٨ِ ٣ط َحًَّی كَا ًََ ٢ل َ َّی َٓک ٔ ُِ ٠ت ُط
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا فٔی َرفِّی َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َیأکُُ ُ٠ط ذُو َٛب ٔ ٕس ِ ٔ ََّل َط ِ ُ
َٓ َٔىٔ َی
دبع اہلل نب ایب ہبیش ،اوبااسہم ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ،ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
فافتوہیئگافراسفتقامہریااملریںیموکح ایسیزیچںیہنیھتوجاجدنارےکاھکےنےکالقئوہ،رگموھتڑےوجےھتوجوکریمی
ااملریںیمےھت،ےسجںیمتہبدونںکتاھکیتریہ(اکیدؿ)ںیمےناؿوکفزؿایکوتفہمتخوہےئگ۔
رافی  :دبعاہللنبایبہبیش،اوبااسہم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبےکزدنیگسگارےنافرداین(یکذلوتں)ےسع...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبےکزدنیگسگارےنافرداین(یکذلوتں)ےسدحیلعہرےنہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1373

راوی  :ابونٌی٤ً ،٥ز ب ٩ذر٣ ،حاہس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢أَاہللٔ َّأ ٟذی َلَ
َح َّسثَىٔی أَبُو نُ ٌَ ِی ٕ ٥ب ٔ َِ ٨حو ٕ ٔ ٩ِ ٣ن ِٔؼ ٕٔ َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ذ ٓ َٕر َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣حاص ْٔس أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة ک َ َ
ق ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحو َٔ َوِ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت ََلَ ُط ُّس ا َِ ٟح َح َز ًَل َی بَ ِلىٔی ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحو َٔ َو َِ َ٘ ٟس َٗ ٌَ ِس ُت
ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل ص َُو ِ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت ََلَ ًِ َتُ ٔ٤س ب ٔ َٜبٔسٔی ًَل َی اَلِ َ ِر ٔ
اب اہللٔ َ٣ا َسأ َ ُِ ٟت ُط ِ ٔ ََّل ُ ٔ ٟی ِظب ٔ ٌَىٔی ٓ ََ٤زَّ َو٥َِ ٟ
یَ ِو ّ٣ا ًَل َی َ ٔ
و٨ِ ٣ٔ ٪طُ ٓ ََ٤زَّ أَبُو بَ ُِکٕ ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ ًَ ِ ٩آیَ ٕة َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٔ
ْخ ُج َ
ْطي٘ٔض ٔ َِّ ٥أ ٟذی یَ ِ ُ
اب اہللٔ َ٣ا َسأ َ ُِ ٟت ُط ِ ٔ ََّل ُ ٔ ٟی ِظب ٔ ٌَىٔی ٓ ََ٤زَّ َٓ ََ ٥ِ ٠ئ ٌَِ ِ ١ث ُ َّ٣َ ٥زَّ بٔی أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ
َئ ٌَِ ِ ١ث ُ َّ٣َ ٥زَّ بٔی ًُ َ٤زُ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ ٩آیَ ٕة َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٔ

َّ
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا َِ ٟح ِٙ
رع َٖ َ٣ا فٔی َن ِٔ ٔسی َو َ٣ا فٔی َو ِجهٔی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا أَبَا ص ٓٔز ٕ ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠ت ََب َّش َ ٥ح ٔي َن َرآنٔی َو َ َ
َاس َتأِذ َََٓ ٪أَذ ٔ َ ٪لٔی ٓ ََس َخ َََ ٓ ١و َج َس َٟب َ ّ٨ا فٔی َٗ َس ٕح َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَیِ ََ ٩ص َذا َّ
ک ُٓ ََل ْ٪
ا٠ٟب َ ُن َٗاُٟوا أَص َِسا ُظ ََ ٟ
َو ََ ٣ضی َٓت َب ٔ ٌِ ُتطُ ٓ ََس َخ َِ ٓ ١

اٟؼ َّٔ ٔة أَ ِؿ َی ُ
اٖ ِاْل ٔ ِس ََلٔ ٦
أَ ِو ُٓ ََلُ َ ٧ة َٗا َ ٢أَبَا ص ٓٔز ٕ ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َ
اٟؼ َّٔةٔ َٓا ِزًُ ُض ِ ٥لٔی َٗا ََ ٢وأَصِ ُ
ُّ ١
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا َِ ٟح ِِ ٙلٔ َی أَصِ ُّٔ ١
وِ ٪لٔ َی أَص َِٕ ١و ََل َ٣ا َٕ ٢و ََل ًَل َی أَ َح ٕس ِٔذَا أَ َت ِتطُ َػ َس َٗ ْة َب ٌَ َث ب ٔ َضا َِِٔ ٟیض ٔ َِ ٥وَ ٥َِ ٟیت َ َ٨ا َو َِ ٨ِ ٣ٔ ٢ضا َط ِیئّا َؤِذَا أَ َت ِت ُط َصسٔیَّ ْة أَ ِر َس َ١
ََل َیأ ِ ُو َ
ک َٓ ُُِ٘ ٠ت َو َ٣ا َص َذا َّ
یب ٔ٩ِ ٣
َ َُ ٛض َِٔ ٓ ٥یضا ٓ ََشائَىٔی ذََ ٔ ٟ
اٟؼ َّٔ ٔة ُُ ٨ِ ٛت أَ َح ُّ ٙأََ٧ا أَ ِ ٪أ ُ ٔػ َ
َِِٔ ٟیض ٔ َِ ٥وأَ َػ َ
اب َٔ ٨ِ ٣ضا َوأَ ِ َ
ا٠ٟب َ ُن فٔی أَصِ ُّٔ ١

َبَ ّة أَ َت َ٘ َّوی ب ٔ َضا َٓإٔذَا َجا َئ أَ ََ ٣زنٔی َُٓ ٨ِ ُٜت أََ٧ا أ ُ ًِ ٔلیض ٔ َِ ٥و َ٣ا ًَ َسی أَ َِ ٪ی ِبَِ ُ٠ىٔی َٔ ٩ِ ٣ص َذا َّ
َص َذا َّ
ا٠ٟب َ ٔن َو ٥َِ ٟیَ٩ِ ٣ٔ ٩ِ ُٜ
ا٠ٟب َ ٔن َ ِ
َ
َ
َاس َتأ ِ َذُ ٧وا َٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ض َِ ٥وأَ َخ ُذوا
كَا ًَ ٔة اہللٔ َوكَا ًَ ٔة َر ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ُ ٌّس َٓأ َت ِي ُت ُض ََِ ٓ ٥س ًَ ِوتُ ُض َِٓ ٥أٗ َِب ُ٠وا ٓ ِ
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َُ ٢خ ِذ َٓأ َ ًِ ٔلض ٔ َِٗ ٥ا ََٓ ٢أ َ َخ ِذ ُت ا َِ َ٘ ٟس َح َٓ َح ٌَُِ ٠ت أ ُ ًِ ٔلیطٔ
ََ ٣حاَ ٔ ٟش ُض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ِٟب َ ِیتٔ َٗا َ ٢یَا أَبَا صٔزٓ ٕ ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َ
رش ُب َحًَّی یَ ِز َوی ث ُ ََّ ٥یزُ ُّز ًَل َ َّی ا َِ َ٘ ٟس َح ٓ ََی َِ
رش ُب َحًَّی َی ِز َوی ث ُ ََّ ٥یزُ ُّز ًَل َ َّی ا َِ َ٘ ٟس َح َٓأ ُ ًِ ٔلیطٔ اَّ ٟز ُج َََ ٓ ١ی َِ
رش ُب َحًَّی َی ِز َوی
اَّ ٟز ُج َََ ٓ ١ی ِ َ
ث ُ ََّ ٥یزُ ُّز ًَل َ َّی ا َِ َ٘ ٟس َح َحًَّی اَ ِ ٧ت َض ِی ُت ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس َرو ٔ َی ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦ک ُ ُُّ ٠ض َِٓ ٥أ َ َخ َذ ا َِ َ٘ ٟس َح ٓ ََو َؿ ٌَ ُط ًَل َی َی ٔسظ ٔ
یت أََ٧ا َوأََ ِ ٧ت ُُِٗ ٠ت َػ َسٗ َِت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا ِٗ ٌُ ِس
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ب٘ ٔ ُ
َٓ َ٨وَ َز ِلٔ َ َّی َٓت ََب َّش ََ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَبَا ص ٓٔز ٕ ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َ
اَ ِب ٓ َ ٔ
َاَ ِب َٓ َ٘ ٌَ ِس ُت ٓ َ ٔ
ک ب ٔا َِ ٟح ِّ٣َ ٙا أَ ٔج ُس َٟطُ
اَ ِب َحًَّی ُُِٗ ٠ت ََل َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
َرشبِ ُت ٓ ََ٤ا َزا ََ ٢ي ُ٘و َُ ِ ٢
َرشبِ ُت َٓ َ٘ا ََ ِ ٢
ٓ َِ
َ َب ا َِِ ٟٔـ ََ ٠ة
َِ ٣ش َ٠کّا َٗا ََٓ ٢أَرٔنٔی َٓأ َ ًِ َل ِي ُت ُط ا َِ َ٘ ٟس َح َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َو َس َّیم َو َ ٔ

اوبمیعن،رمعنبذر،اجمدہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہ،ہکاہللےکوساوکح وبعمدںیہن،ںیموھبکےکامرےزنیمرپ
ا ےن ٹیپ ےک لب ٹیل اجات اھت افر وھبک ےک ببس ےس ا ےن ٹیپ رپ رھتپ ابدنھ اتیل اھت ،ںیم اکی دؿ اس راہتس رپ ھٹیب ایگاہجں ےس
ولگسگرےتےھت،رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعسگرےوتںیمےناؿےس اتباہللیکاکیآتیوپیھچافر ںیمےنرصػ
اسرغضےسوپاھچاھتہکھجموکاھکانالھکدںی،فہسگرےئگافراںوہںےنںیہنایک(ینعںیہن الھکای)رھپریمےاپسےسرضحترمع
ریضاہللاعتٰیلہنعسگرےاؿےسیھب اتباہللیکآتیوپیھچ،ںیمےنرصػاسرغضےسوپاھچاھتہکھجموکاھکانالھکدںی،فہ
یھب سگرےئگ ،افر ھجم وک اھکان ںیہن الھکای ،رھپ ریمےاپس ےس اوبااقلمس یلص اہللہیلعفآہلفملس سگرے ،بج آپ ےن ھجم وک داھکیوت
رکسماےئ افر ریمے دؽ ںیم (وج ابت یھت اےس ریمے رہچے ےس آپ ےن اچہپؿ ایل) رھپ رفامای اے اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ںیم ےن اہک کیبل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ،آپ ےن رفامای اسھت ولچ ،افر آپ آےگ ڑبےھ ،ںیم یھب آپ ےک ےھچیپ وہایل،
آپ رھگںیمدالخوہےئ ،ںیمےن یھبدالخوہےن ایک ااجزتاچیہ،ےھجم یھبااجزت یلم ،بجآپادنررشتفی ےلےئگ وتآپ
ےن اکی ایپہل ںیم دفدھ داھکی وتدرای ت رفامای ہی اہکں ےس آای ےہ،ولوگں ےن اتبای ہک الفںرمد ای الفں وعرت ےن آپ وک دہہی اجیھب
ےہ،آپےنرفامایاےاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعںیمےنرعضایک،کیبلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس،آپےنرفامای،الہ
ہفصےکاپساجؤافراںیہن ریمےاپسالبالؤ،اوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعاکایبؿےہہکالہہفص االسؾےکامہمؿ ےھت،فہیسک رھگ
ںیمافرہنیسکامؽافرہنیسکآد یےکاپساجےتےھت(ینعرےنہافراھکےناکوکح فہلیسںیہناھت)بجآرضحنتیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاپسدصہقآاتوتآپاؿےکاپسجیھبدےتی،افرآپاسںیمےسھچکیھبہنےتیل،افربجآپےکاپسدہہیآاتوتآپ
اؿ ےک اپس یھب ےتجیھب افر آپ یھب ےتیل۔ افر اؿ وک اس ںیم رشکی رکےت۔ ےھجم رباولعمؾ وہا افر ا ےن یج ںیم اہک ہک اانت دفدھ الہ
ہفصوکسکرطحاکیفوہاگںیماساکزایدہقحتسموہںہکاےسویپں،اتہکریسیاحلصوہ،بجالہہفصآںیئےگوتہیدفدھاںیہن
دے دفں اگ ،افر ،ریمے ےئل ھچک یھب ںیہنےچب اگ نکیل اہلل افراس ےک روسؽ اک مکح امےنن ےک وسا وکح  اچرہ اکر یھب ںیہن اھتانچہچن
ںیم ااحصب ہفص ےک اپسآای۔ افر اؿ وک الب الای ،اؿ ولوگں ےن ااجزت اچیہ بج ااجزت یلم وت ادنر آرک اینپ اینپ وہگجں رپ ھٹیب ےئگ
آپ ےن رفامای اے اوبرہریہ! ںیم ےن اہک کیبل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ،آپ ےن رفامایول افر اؿولوگں ںیم میسقت رکدف،
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعاکایبؿےہہکںیمےنایپہلایل،اکیصخشوکدایبجفہریسوہرک یپاکچوتاسےنایپہلےھجمددیایںیمےن
فہ ایپہل دفرسے وک دای اس ےن یھب وخب ریس وہ رک ایپ ،رھپ ایپہل ےھجم ددیای (اس رطح بس  یپ ےکچ وت) یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
ابری آیئگ امتؾ ولگ  یپ ےکچ ےھت۔ آپ ےن ایپہل ایل افر ا ےن اہھت ںیم راھک ،ریمی رطػ داھکی افر رکسماےئ افر رفامای اے اوبرہریہ
ںیمےناہککیبلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس،آپےنرفامایابںیمافرمتابیق رہےئگںیمےناہک،آپےنچسرفامایایروسؽ
اہلل،آپےنرفامایھٹیبافر یپ،ںیمھٹیبایگافرےنیپاگل،آپرفامےتاجےتافر یپافر یپ،اہیںکتہکںیمےناہکمسقےہاسذاتیک

سجےنآپوکقحےکاسھتاجیھبےہاباجنگشئںیہن،آپےنرفامایایپہلےھجمداھکؤںیمےن فہایپہلآپوکددیای،۔آپےندخا
اکرکشاداایکافرمسباہللد ہرکےچبوہےئدفدھوک یپےئگ۔
رافی  :اوبمیعن،رمعنبذر،اجمدہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبےکزدنیگسگارےنافرداین(یکذلوتں)ےسدحیلعہرےنہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1374

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ،اس٤اًیٗ ،١یص ،حرضت سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َٗ ِی ْص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ٌِ ّسا َي ُ٘و ُِ ٢نِّٔی ََلَ َّو ُ ٢ا َِ ٌَ ٟز ٔب َرمَی بٔ َش ِض ٕ ٥فٔی َسبٔی ٔ١
ٟش ُ٤زُ َوِ ٔ َّ ٪أَ َح َسَ٧ا ََ ٟی َـ ٍُ َ٤ٛا َت َـ ٍُ َّ
اہللٔ َو َرأَیِت ُ َ٨ا َن ِِزُو َو َ٣ا َ٨َ ٟا ك َ ٌَ ْاََّ ٔ ِ ٦ل َو َر ُ ٚا ُِ ٟح ِب َ٠ةٔ َو َص َذا ا َّ
اٟظاةُ َ٣ا َٟطُ خِْٔ ٠م ث ُ َّ ٥أَ ِػ َب َح ِت
َ

بَُ٨و أَ َس ٕس ُت ٌَزِّ ُرنٔی ًَل َی ِاْل ٔ ِس ََلٔ ٦خ ِٔب ُت ِٔذّا َو َؿ ََّ ١س ٌٌِٔی

دسمد ،ییحی ،اامسلیع ،سیق ،رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ،ہکرعوبں ںیم بس ےس الہپ صخش ںیم وہں سج ےن اہلل یک
راہ ںیم ریت الچای۔ مہ اہجد رکےت ےھت رگم امہرے اپس خنٹلہ ےک وتپں افر اھجؤ ےک درتخ ےک وسا وکح  زیچ اھکےن یک ہن یھت ،افر
امہرے آدویمں وک رکبی یک یس اینگنیمں آیت ںیھت ،رھپ ونب ادس االسؾ الےئ افر اب ھجم وک االسؾ رپ المتم رکےن ےگل ،وگای امہری
اوستقیکوکششرااگیئںیئگ۔
رافی  :دسمد،ییحی،اامسلیع،سیق،رضحتدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبےکزدنیگسگارےنافرداین(یکذلوتں)ےسدحیلعہرےنہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1375

راوی ً :ث٤ا ،٪جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَىٔی ًُ ِث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اَلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َطب ٔ ٍَ آ َُ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َُّ ٨ِ ٣ُ ٥َ ٠ذ َٗس َٔ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَأ ٦ب ُ ٓز ٕثَ ََل َث ََ ٟیا ٕ ٢ت َٔبا ًّا َحًَّی ُٗب ٔ َف
نامثؿ ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ،ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ ےن ریس وہ رک
نیتراتوتمارتوہیگںیکرفیٹںیہناھکح ۔بجےسہکآپودہنیںیمرشتفیالےئ،اہیںکتہکآپیکفافتوہیئگ۔
رافی  :نامثؿ،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبےکزدنیگسگارےنافرداین(یکذلوتں)ےسدحیلعہرےنہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1376

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥بً ٩بساٟزح ،٩٤اسحا ٚازر٣ ،ٚشٌز بٛ ٩سا ،٦ہَل ،٢رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚص َُو اَلِ َ ِز َر ُِ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٚش ٌَز ٔبِ َٔ ٔ ٛ ٩سا ٩ِ ًَ ٕ ٦ص ََٔل ٕ ٢ا َِ ٟو َّزا ٔ٩ِ ًَ ٪
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا أَک َ َ ١آ َُ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَک ِ ََ ٠تي ِ ٔن فٔی یَ ِوََّ ٔ ِٕ ٦ل ِ ٔ ِح َساص َُ٤ا َت ِْ ٤ز
ُِ
ااحسؼ نب اربامیہ نب دبعارلنمح ،ااحسؼ ازرؼ ،رعسم نب دکاؾ ،الہؽ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک روسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکرتسبڑمچےاکاھت،نجےکادنروجھکریکاھچؽرھبیوہح یھت،
رافی  :ااحسؼنباربامیہنبدبعارلنمح،ااحسؼازرؼ،رعسمنبدکاؾ،الہؽ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبےکزدنیگسگارےنافرداین(یکذلوتں)ےسدحیلعہرےنہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1377

راوی  :اح٤س ب ٩رجاء ،نرض ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ

َف ُ
اغ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رض ًَ ِ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س ابِ ُ ٩أَبٔی َر َجا ٕئ َح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
اَ ٔ ٪

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَ َزَ ٕ ٦و َح ِظ ُو ُظ ٕٔ ٔ ٟ ٩ِ ٣
یٕ

ادمح نب راجء ،رضن ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل اک رتسب ڑمچے اک اھت ،نج ےک
ادنروجھکریکاھچؽرھبیوہح یھت۔
رافی  :ادمحنبراجء،رضن،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبےکزدنیگسگارےنافرداین(یکذلوتں)ےسدحیلعہرےنہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1378

راوی  :ہسبہ ب ٩خاٟس ،ہ٤ا ٦ب ٩یحٌی ،حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ص ُِسبَ ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َص َُّ ٤ا ٦بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ٧أتِ ٔی أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َو َخبَّا ُز ُظ َٗائ َْٔ ٥و َٗا َ ٢کُُ٠وا ٓ ََ٤ا
أَ ًِ َ ٥ُ ٠أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َرُٔیّٔا َُ ٣ز َّٗ ّ٘ا َحًَّی َٔ ٟح َ ٙبٔاہللٔ َو ََل َرأَی َطا ّة َسّ ٔ٤یلا بٔ ٌَ ِئ٨طٔ َٗ ُّم
دہہب نباخدل،امہؾ نبییحی ،رضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع ےتہکںیہ ،ہک مہاسن نب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسآےئوت داھکی
ہکاؿاکابفریچاؿےکاپسڑھکااھت،اںوہںےناہکہکاھکؤ،ںیمںیہناجاتنہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیلتپرفیٹدیھکی
یھت،اہیںکتہکآپاہللےساجےلمافرہنآپےناینپآوھکنںےسینھبوہح رکبییھبکدیھکییھت
رافی  :دہہبنباخدل،امہؾنبییحی،رضحتاتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبےکزدنیگسگارےنافرداین(یکذلوتں)ےسدحیلعہرےنہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1379

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اَ ٪یأتِ ٔی ًَ َِ ٠ي َ٨ا َّ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
اٟظ ِضزُ
َ٣ا ُ ٧وٗ ٔ ُس ٓ ٔیطٔ ّ َ ٧ارا ِٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو اَّ ٟت ِ٤زُ َوا ِ٤َ ٟا ُئ ِ ٔ ََّل أَ ِِ ُ ٧ ٪ؤتَی بٔاَ ٠ُّ ٟح ِی ٔ٥
دمحم نب ینثم ،ییحی ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ر یض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک مہ ولوگں وک آگ الجےئ اکی اکی ہنیہم سگر اجات اھت،
رصػوجھکرںیافراپیناامعتسؽرکےتےھت،رگمہیہکوھتڑااسوگتشمہولوگںےکاپسآاجاتاھتوتاسوکاکپےتیل۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبےکزدنیگسگارےنافرداین(یکذلوتں)ےسدحیلعہرےنہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1380

راوی ً :بساٌٟزیزبً ٩بساہلل اویسی ،اب ٩ابی حاز ،٦ابوحاز ،٦یزیس ب ٩رو٣ا ،٪رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اَلِ ُ َویِ ٔس ُّی َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ُٔ ٩رو ََ ٣
اِ ُ ٩ِ ًَ ٪

َٗاَِ ٟت ِ ٌُ ٔ ٟز َو َة ابِ َ ٩أ ُ ِخًٔی ِ ٔ ِ٨َّ ُٛ ٪ا َُ ٨ِ ٨َ ٟوزُ ِلٔ َی ا ِٟض ٔ ََل ٔ ٢ث َ ََلثَ َة أَص َّٕٔ ٠ة فٔی َط ِض َزیِ َٔ ٩و َ٣ا أُوٗ ٔ َس ِت ف ٔی أَبِ َیا ٔ
ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ا ٪يٌُ ُ
اَ ٔ ٟ ٪ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔیظَٗ ٥ِ ُٜاَِ ٟت اَلِ َ ِس َو َزا ٔ ٪اَّ ٟت ِ٤زُ َوا ِ٤َ ٟا ُئ ِ ٔ ََّل أَُ َّ ٧ط َٗ ِس ک َ َ
َو َس َّْ َ ٧ ٥َ ٠ار َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا ک َ َ
وَ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَبِ َیات ٔض ٔ ََِ ٓ ٥ی ِش٘ٔي َ٨ا ُظ
اُ َٟ ٪ض ِ٨َ ٣َ ٥ائٔحُ َوکَاُ ٧وا َی ُِ ٨َ ٤ح َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪اَلِ َ ِن َؼارٔ ک َ َ
ٔجي َ ٍ ْ

دبعازعلسینب دبعاہلل افیسی ،انب ایب احزؾ ،اوباحزؾ ،سیدی نب رفامؿ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعفہ ےس اہک ہک
اےریمےاھب!ےجمہولگدفونیہمںںیمنیتاچدندےتھکیےھت،افرروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےکرھگفںںیمآگیہیتگ
یھت،رعفہاکایبؿےہہکںیمےنوپاھچرھپزدنیگسکرطحسگریتیھت،اںوہںےناہکہکوھچاہرےافراپینےسرگمہیہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکدنچااصنریڑپفیسےھتوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدفدھ(دہب)اجیھبرکےتےھت،افرآپفہ
مہولوگںوکالپدےتیےھت۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہللافیسی،انبایباحزؾ،اوباحزؾ،سیدینبرفامؿ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسافرآپےکاحصہبےکزدنیگسگارےنافرداین(یکذلوتں)ےسدحیلعہرےنہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1381

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س بٓ ٩ـیٓ ،١ـی٤ً ،١ارہ ،ابوزرًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اُ ٠ٟض َِّ ٥ارزُ ِ ٚآ ََ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س ُٗو ّتا
دبعاہللنبدمحم،دمحمنبلیضف،لیضف،امعرہ،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہ،ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنداعیکہکاےاہللآؽدمحموکوقتالومیتدے(ینعرصػاانتسجےساؿاکسگروہےکس)۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دمحمنبلیضف،لیضف،امعرہ،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادتعاؽافرلمعرپودافتماکایبؿ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
ادتعاؽافرلمعرپودافتماکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1382

راوی ً :بساً ،٪بساٛ ٪ے واٟس ،طٌبہ ،اطٌث ،اپ٨ے واٟس سے وہ َّ٣سو ٚسے ،وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّسوّٗا َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ِ ٣
ا ٪أَ َح َّب ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َّ
اَ ٪ي ُ٘ ُو٦
اَ ٪ي ُ٘ ُوَٗ ٦اَِ ٟت ک َ َ
اٟسائ ٔ َُٗ ٥ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٓأ َ َّی ح ٔي ٕن ک َ َ
ًَ َِ ٨ضا أَ ُّی ا ِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟک َ َ
ِٔذَا َس ٍَ ٔ٤اٟؼَّ ارٔ َر
دبعاؿ،دبعاؿےکفادل،ہبعش،اثعش،ا ےنفادلےسفہرسمفؼےس،فہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہ،

اںوہںےنایبؿ ایکہکںیم ےنرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیل اہنعےس وپاھچہکوکؿاسلمع اہللوکزایدہوبحمبےہ،اںوہںےناہک فہ
لمع وج ہشیمہ ایک اجےئ ،رسمفؼ اک ایبؿ ےہ ،رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک دجہت ےک ےئل سک فتق اےتھٹ ےھت ،اںوہں ےن اہک ،آپ اس فتق
اےتھٹبجرمغیکاذاؿےتنس۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاؿےکفادل،ہبعش،اثعش،ا ےنفادلےسفہرسمفؼےس،فہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
ادتعاؽافرلمعرپودافتماکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1383

راوی ٗ :تيبہ٣ ،اٟک ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ا ٪أَ َح ُّب ا ِِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

وَِ ٠ًَ ٦یطٔ َػاحٔبُ ُط
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أ ٟذی َی ُس ُ

ہبیتق ،امکل ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ہک اںوہں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
بسےسزایدہوبحمبفہلمعاھت،سجرپہکآد ییگشیمہرکے۔
رافی  :ہبیتق،امکل،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
ادتعاؽافرلمعرپودافتماکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1384

راوی  :آز ٦اب ٩ابی ذئب ،سٌیس ٘٣ب ٍی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٩َِ ٟ ٥َ ٠یُ َ٨ط ِّ َی أَ َح ّسا ُٔ ُ٠٤َ ًَ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ط َٗاُٟوا َو ََل أََ ِ ٧ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢و ََل أََ٧ا ِ ٔ ََّل أَ ِ ٪یَ َت َِ ََّ ٤سنٔی اہللُ ب ٔ َز ِح َٕ ٤ة َس ِّسزُوا َو َٗارٔبُوا

اٟس َِ ٟح ٔة َوا ِِ َ٘ ٟؼ َس ا ِِ َ٘ ٟؼ َس َت ِبُِ ُ٠وا
َواُِ ُسوا َو ُروحُوا َو َط ِی ْئ ُّٔ ٩ِ ٣

آدؾانب ایبذبئ،دیعس ربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایمتںیم
ےس یسکوک اس اکلمعاجنت ںیہندالےئاگ۔ولوگں ےنوپاھچآپوک یھب ںیہنایروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس۔ آپ ےنرفامای
ھجم وک یھب ںیہن ،رگم ہی ہک اہلل ےھجم اینپ رتمح ںیم ڈاھکن ےل ،ا ےن وقؽ ف لمع ںیم ایبہن رفی اایتخر رکف افر اہلل ےس رقتب اایتخر
رکف،افرحبصفاشؾافرراتےکآرخیہصحںیم(ابعدتےکےئل)ولکنادتعاؽوکاایتخررکف،ادتعاؽوکاایتخررکف،وتمتزنمؽوصقمد
کتچنہپاجؤ
رافی  :آدؾانبایبذبئ،دیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
ادتعاؽافرلمعرپودافتماکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1385

٣وسی بً٘ ٩بہ ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا
راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل ،س٠امیٰ ،٪

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢س ِّسزُوا َو َٗارٔبُوا َوا ًِ٤َُ ٠وا أَ ِ ٩َِ ٟ ٪یُ ِسخٔ َ ١أَ َح َس ُُ ُ٠٤َ ًَ ٥ِ ٛط ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوأَ َّ ٪أَ َح َّب اَلِ َ ًِ َ٤ا ِٔ ٢لٔ َی اہللٔ

أَ ِز َو َُ ٣ضا َوِ ٔ ِ١َّ َٗ ٪
دبعازعلسی نب دبع اہلل ،امیلسؿ ،ومٰیس نب ہبقع ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںیہ ،ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای،اامعؽںیمایمہنرفیاایتخررکفافراہللیکرقتباحلصرکف،افراجؿولہک متںیمےسیسکوکاساک
لمعتنجںیمدالخںیہنرکےاگ،افراہللےکزندکیبسےسدنسپدیہلمعفہےہسجرپودافتمیکاجےئ۔ارگہچمکوہ۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،امیلسؿ،ومٰیسنبہبقع،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
ادتعاؽافرلمعرپودافتماکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1386

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رعرعہ ،طٌبہ ،سٌس ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرضٔ َی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت ُسئ ٔ َ١
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
رع َ َ
و٪
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی اَلِ َ ًِ َ٤ا ٔ ٢أَ َح ُّب ِلٔ َی اہللٔ َٗا َ ٢أَ ِز َو َُ ٣ضا َوِ ٔ َِ ١َّ َٗ ٪و َٗا َ ٢اک ِ َُٔ ٠وا ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ًِ َ٤ا ٔ٣َ ٢ا تُ ٔلی ُ٘ َ
دمحمنبرعرعہ،ہبعش،دعسنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیتہکںیہ،ہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
یسک ےن وپ اھچ ہک وکؿ اس لمع اہلل اعتٰیل وک تہب زایدہ دنسپ ےہ ،آپ ےن رفامای ،فہ لمع وج ہشیمہ ایک اجےئ ،ارگہچ مک وہ ،افر آپ ےن
رفامای،ہکاؿیہامعؽیکاپدنبیرکفنجیکںیہمتاطتقےہ۔
رافی  :دمحمنبرعرعہ،ہبعش،دعسنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
ادتعاؽافرلمعرپودافتماکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1387

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥حرضت ً٤٘٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ًَائٔظَ َة ُُِٗ ٠ت یَا
اُ٠٤َ ًَ ٪طُ ز ٔ َیّ ٤ة
اُ ٤َ ًَ ٪
اَ ٪ید ُُّؽ َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣اَلِ َیَّاَٗ ٔ ٦اَِ ٟت َلَ ک َ َ
 ١أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ِ ١ک َ َ
ٕکَ َ
أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َِ ٛی َ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َت ٔلی ٍُ
َوأَ ُّیَ ٥ِ ُٜي ِش َت ٔلی ٍُ َ٣ا ک َ َ

نامثؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اربامیہ،رضحتہمقلعریضاہللاعتٰیلہنعرفاتیرکتیرکےتںیہہکاےاؾاوملنینم!آرضحنت
یلصاہللہیلعفآہلفملساکایکرط ہقاھت،ایکوکح نسیسکابعدتےکےئلوصخمصاھت،اںوہںےنوجابدایںیہن(ہکلب)آپےکلمع
ںیمودافتمیھتافرمتںیمےسوکؿصخشرکاتکسےہ،وجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرکےتکسےھت۔
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اربامیہ،رضحتہمقلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
ادتعاؽافرلمعرپودافتماکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1388

٣وسی بً٘ ٩بہ ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا
راوی ً :لی بً ٩بساہلل٣ ،ح٤س ب ٩زبزٗاٰ ،٪

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ َة
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟزِّبِز ٔ َٗا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

 ١أَ َح ّسا ا َِ ٟح ََّ ٨ة ًَ َُ ُ٠٤ط َٗاُٟوا َوَلَ أََ ِ ٧ت یَا َر ُسو َ٢
رشوا َٓإُٔ َّ ٧ط ََل یُ ِسخٔ ُ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢س ِّس ُزوا َو َٗارٔبُوا َوأَ ِب ٔ ُ
َّ
رض ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َو َٗا ََّٔ ًَ ٢ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا
َفة ٕ َو َر ِح َٕ ٤ة َٗا َ ٢أَ ُه ُُّ ٨ط ًَ ِ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
اہللٔ َٗا ََ ٢و ََل أََ٧ا َِٔل أَ ِ ٪یَ َت َِ ََّ ٤سنٔی اہللُ ب ٔ ََ ٔ ِِ ٤

رشوا َٗا َ٢
ُو َص ِی ْب ًَ َِ ٣ُ ٩
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِّسزُوا َوأَبِ ٔ ُ
ٔیسا َو َس َسا ّزا ٔػ ِسّٗا
َُ ٣حاص ْٔس َٗ ِو َّل َسس ّ
یلعنبدبعاہلل،دمحمنبزرباقؿ،ومٰیسنبہبقع،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئریض اہللاعتٰیلاہنعیتہکںیہ۔آپےنرفامای
ہکاامعؽںیمایمہنرفیاایتخررکف،افراہللیکرقتباایتخررکفافرںیہمتوخربخشیوہہکیسکاکلمعاےستنجںیمںیہناچنہپےئاگ۔
ولوگں ےن وپاھچ آپ وک یھب ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن رفامای ھجم وک یھب ںیہن ،رگم ہی ہک اہلل شخب افر رہمابین
(ےک اسہی ںیم) ڈاھپن ےل۔ یلع نب دبعاہلل ےن اہک ںیم امگؿ رکات وہں ہک ہی دحثی اوبارضنل ےس وقنمؽ ےہ۔ اس ےن اوبہملس
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اںوہں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس لقن یک۔ افر افعؿ ےن اہک ہک ھجم ےس فبیہ ےن وباہطس
ومٰیس نب ہبقع ،اوبہملس ،اعہشئ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس دحثی لقن یک ،آپ ےن رفامای ہک ادتعاؽ اایتخر رکف۔ افر وثاب یک
وخربخشیاپؤافراجمدہےناہکہکدسادادسدیادصاقےکینعمںیمےہینعےچسدؽےسابعدترکف۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،دمحمنبزرباقؿ،ومٰیسنبہبقع،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
ادتعاؽافرلمعرپودافتماکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1389

راوی  :ابزاہی ٥ب٨٣ ٩ذر٣ ،ح٤س ب٠ٓ ٩یح٠ٓ ،یح ،ہَل ٢بً ٩لی ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُِ ٠ُٓ ٩ی ٕح َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و َُ ٪َّ ٔ ِ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی َ٨َ ٟا یَ ِو ّ٣ا اٟؼَّ ََل َة ث ُ ََّ ٥رِ ٔ َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟب َ َ ٍ َٓأ َ َط َار ب ٔ َی ٔسظ ٔٗ ٔ َب َِ ٔ ٗ ١ب َ٠ةٔ

ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س أُرٔی ُت ِاْل َُ ٨ِ ٣ُ ٪ذ َػ َِّ ٠ی ُت َل ٥ِ ُٜاٟؼَّ ََل َة ا َِ ٟح ََّ ٨ة َواَ ٨َّ ٟار َُّ ٤َ ٣ث ََ ٠تي ِ ٔن فٔی ُٗبُ َٔ ١ص َذا ا ِٟحٔ َسارٔ َٓ ٥َِ ٠أَ َر ک َا َِ ٟی ِو ٔ ٦فٔی
اٟرش َٓ ٥َِ ٠أَ َر کَا َِ ٟی ِؤ ٦فٔی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ َو َّ ِّ
ا َِ ٟديِ ٍ ٔ َو َّ ِّ
اٟرش ٣زتين
فلت فلت
اربامیہنبذنمر ،دمحم نب ، ،الہؽ نب یلع،رضحت اسن نب امکلریضاہللاعتٰیلہنع ےتہکںیہ،ہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن مہ ولوگں وک اکی دؿ امنز ڑپاھح ۔ رھپ ربنم رپ رشتفی ےل ےئگ ،رھپ ا ےن اہھت ےس دجسم ےک ہلبق یک رطػ ااشرہ رکےت
وہےئرفامایہکایھببجہکںیممتولوگںوکامنزڑپاھراہ اھت،وتاسدویارےکآےگےھجمتنجافردفزخداھکح یئگ۔ںیمےنآج ےک
دؿیکرطحوکح ریخفرشںیہنداھکیےہ۔ںیمےنآجےکدؿیکرطحوکح ریخفرشںیہنداھکیےہ۔
فلت فلت
رافی  :اربامیہنبذنمر،دمحمنب ، ،الہؽنبیلع،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخػےکاسھتادیماکایبؿ،ایفسؿےکاہکہکرقآؿیکاسآتیےسزایدہیسکآتیےسیمہ...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
لست
وخػ ےک اسھت ادیم اک ایبؿ ،ایفسؿ ےک اہک ہک رقآؿ یک اس آتی ےس زایدہ یسک آتی ےس ںیمہ وخػ ںیہن وہات( ،فہ آتی ہی ےہ) م یلع َء یتح تقتموا اوتلراۃ
لک
فااللیجنفامازنؽا ن منمرمکب۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1390

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،يٌ٘وب بً ٩بساٟزح٤ً ،٩٤زو ب ٩ابی ً٤زو ،سٌیس ب ٩ابی سٌیس ٘٣ب ٍی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

وب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤زٔو بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ َخ ََٙ ٠اَّ ٟز ِح ََ ٤ة یَ ِو ََ ٦خ ََ َ٘ ٠ضا ٔ٣ائ َ َة َر ِح َٕ ٤ة
اَف بٔکَُّ ِّ١أ ٟذی ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ٔ٩ِ ٣
َٓأ َ َِ ٣ش َ
ک ً ٔ َِ ٨س ُظ تٔ ِش ٌّا َوتٔ ِشٌٔي َن َر ِح َّ ٤ة َوأَ ِر َس َ ١فٔی َخ ِٔ٘٠طٔ ک ُ ِّ٠ض ٔ َِ ٥ر ِح َّ ٤ة َواح َٔس ّة َٓ َِ ٠و َي ٌِ َ ٥ُ ٠ا ِٟک َ ٔ ُ

اب َ ٥َِ ٟیأ ِ َ ٩ِ ٣ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
اَّ ٟز ِح َٔ ٤ة َ ٥َِ ٟی ِی َئ ِص ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوَِ ٟو َي ٌِ َ ٥ُ ٠ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ُ ٣بٔکَُّ ِّ١أ ٟذی ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟذ ٔ
ہبیتقنبدیعس،وقعیبنب دبعارلنمح،رمعف نبایبرمعف ،دیعسنبایبدیعسربقمی ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنعےتہک ںیہ،ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعتٰیل ےن سج دؿ رتمح وک دیپا ایک وت اس دؿ اس ےک وس ےصح ےئک۔
اننونےےصحوتا ےناپسرےھک۔افراینپاسریولخمؼںیماکیہصحجیھب دایارگاکرفلکرتمحاکاجؿےتیل،وجاہللاعتٰیلےکاپسےہ،
وتتنجےسامویسہنوہےتافرارگاامیؿداراہللاعتٰیلےکاہںےکوپریذعابیکربخاجؿںیل،وتمنہجےس(یھبکیھب)ےبوخػہن
وہں۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیبنبدبعارلنمح،رمعفنبایبرمعف،دیعسنبایبدیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمامتاہیہلےسرفےنکاکایبؿ(اہللاعتٰیلاکوقؽہک)ربصرکےنفاولںوکاؿاکا...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رحمامتاہیہلےسرفےنکاکایبؿ(اہللاعتٰیلاکوقؽہک)ربصرکےنفاولںوکاؿاکارجریغباسحبےکدایاجےئاگ،افررضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہک،ہکمہرتہبزدنیگ
ربصںیماپح ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1391

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزیً ،لار ب ٩یزیس ٟیثی ،ابو سٌیس

یس َّ
اسا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ َلا ُئ بِ َُ ٩یز ٔ َ
اِ ٠ٟیثٔ ُّی أَ َّ ٪أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ ٪أُّ َ ٧
ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َسأَُٟوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠ي ِشأ َ ِٟطُ أَ َح ْس ُٔ ٨ِ ٣ض ََِّ ٔ ِ ٥ل أَ ًِ َلا ُظ َحًَّی َنٔ َٔس َ٣ا ً ٔ َِ ٨س ُظ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِ٥
ِ ُظ ًَ َِ ٥ِ ُٜ٨وِ ُٔ َّ ٧ط ََ ٩ِ ٣ي ِش َتٌ َّ
ٕٔ ُيٌ َّٔٔ ُط اہللُ َو ََ ٩ِ ٣ی َت َؼب َّ ِ ٍ
ح ٔي َن َنٔ َٔس ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ أَ ِنٔ ََ ٙب ٔ َی َسیِطٔ َ٣ا َی٨ِ ٔ ً ٩ِ ُٜسٔی َٔ ٩ِ ٣خيِ ٍ ٕ ََل أَ َّز ٔ ِ
ي َُؼب ِّ ِ ٍ ُظ اہللُ َو ََ ٩ِ ٣ي ِش َت ِِ ٔ ٩يُ ِِٔ٨طٔ اہللُ َوُ ٩َِ ٟت ٌِ َل ِوا ًَ َل ّ
ائ َخي ِ ّ ٍا َوأَ ِو َس ٍَ ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ بِ ٍ ٔ

اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اطعرنبسیدییثیل،اوبدیعسایبؿرکےتںیہ،ہکااصنرےکھچکولوگںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسوکح زیچام یگ۔وتآپےنرہصخشوکھچکہنھچکدای۔اہیںکتہکوجھچکآپےکاپساھتمتخوہایگ،اسےکدعبآپےنرفامایہک
ںیمےنامتؾزیچںیرخچرکدںیابریمےاپسھچکامؽںیہنراہ۔ںیممتےساپھچرکںیہنراتھک۔متںیمےسوجصخشوساؽےسانچب
اچاتہ ےہ وت اہلل اعتٰیل اےس ربص دے داتی ےہ افر وج صخش اانغتسء اظرہ رکات ےہ وت اہلل اعتٰیل اےس ینغ رک داتی ےہ افر ربص ےس رتہب افر
فعیسوکح زیچںیہمتںیہندییئگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اطعرنبسیدییثیل،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رحمامتاہیہلےسرفےنکاکایبؿ(اہللاعتٰیلاکوقؽہک)ربصرکےنفاولںوکاؿاکارجریغباسحبےکدایاجےئاگ،افررضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہک،ہکمہرتہبزدنیگ
ربصںیماپح ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1392

راوی  :خَلز ب ٩یحٌی٣ ،شٌز ،ذیاز بًَ ٩لٗہِ٣ ،ي ٍہ ب ٩طٌبہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َخ ََّلزُ بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز َح َّسثَ َ٨ا زٔیَازُ بِ ََُٔ ً ٩ل َٗ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍ َة بِ َُ ٩ط ٌِ َب َة َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َحًَّی َتز ٔ َ ٦أَ ِو َت َِ ٨تٔ َٔذ َٗ َس َ٣ا ُظ َٓ ُی َ٘ا َُٟ ٢طُ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَٓ َََل أَ ُٛو ُِ ًَ ٪ب ّسا َطّ ُٜورا
الخد نب ییحی ،رعسم ،ذاید نب العہق ،ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ وک ےتہک وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس امنز ڑپاھےت
ےھت اہیں کت ہک آپ ےک دقؾ شابرک وسج اجےت ای وھپؽ اجےت ،اس ےک قلعتم آپ ےس اہک اجات ہک آپ اس دقر فیلکت ویکں
ااھٹےتوہآپرفامےتہکںیماہللاکرکشسگاردنبہہنونبں۔
رافی  :الخدنبییحی،رعسم،ذایدنبالعہق،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاہللاعتٰیلرپرھبفہسرکے،وتاہللاعتٰیلاسوکاکیفےہ،رعیبنبمیثخےن...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وجصخشاہللاعتٰیلرپرھبفہسرکے،وتاہللاعتٰیلاسوکاکیفےہ،رعیبنبمیثخےناہکہک(ہی)رہاسلکشمںیم(ےہ)وجااسنؿوک شیآےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1393

راوی  :اسحا ، ٚروح بً ٩بازہ ،طٌبہ  ،حؼين بً ٩بساٟزح٩٤

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
اَ ٚح َّسث َ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُح َؼي ِ َن بِ َِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َٗاً ّٔسا ً ٔ َِ ٨س َسٌٔی ٔس
و ٪أَ ِّٟٔا بٔ َِيِ ٍ ٔ
بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َٓ َ٘ا َ ٩ِ ًَ ٢ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِس ُخ ُ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی َس ِب ٌُ َ
و٪
اب ص َُِّ ٥أ ٟذ َ
ح َٔش ٕ
وَ ٪و ًَل َی َربِّض ٔ ِ ٥یَ َت َوکََّ ُ٠
ُوَ ٪و ََل یَ َت َليَّ ٍُ َ
یَ ٩لَ َي ِشتَ ٍِٗ َ

ااحسؼ،رفحنبابعدہ،ہبعش،نیصحنبدبعارلنمحےتہکںیہہکںیمدیعسنبریبجےکاپساھٹیبوہااھت۔وتاںوہںےنانبابعسریض
اہللاعتٰیلہنعےسلقنایکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکریمیاتمںیمےسخرتزہارآد یتنجںیمریغباسحب
ےکدالخوہںےگ۔ہیفہولگںیہوجاھجڑوھپکنںیہنرکےت،افرہنوگشؿےتیلںیہافرا ےنربرپرھبفہسرکےتںیہ۔
رافی  :ااحسؼ،رفحنبابعدہ،ہبعش،نیصحنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لیقفاقؽےکرکمفہوہےناکایبؿ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
لیقفاقؽےکرکمفہوہےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1394

راوی ً :لی ب٣ ٩ش ،٥٠ہظی٥

َح َّسثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َُيِ ٍُ َواح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض ِِٔ٣ُ ٥ي َ ٍةُ َو ُٓ ََل َْ ٪و َر ُج ْ ١ثَاْ ٔ ٟث أَي ِّـا ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩و َّراز ٕ
ُّ
کَات ٔٔب ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة أَ ٌََّ ٣ُ ٪اؤیَ َة ََ ٛت َب ِلٔ َی ا ِِٔ٤ُ ٟي ٍَة ٔ أَ ِِ ٪اٛت ُِب ِلٔ َ َّی ب ٔ َحس ٕ
ٔیث َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ
ک
یک َُ ٟط َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ْصآ ٔطٔ ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ َلَ ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََل َ ٔ
َ َ
َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ َٜ َٓ ٢ت َب َِِٔ ٟیطٔ ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍةُ ِنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و َُ ٨ِ ٔ ً ٢س ا ِن ٔ َ
َو َُ ٟط ا َِ ٟح ُِ ٤س َوص َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
اٟش َؤا َٔ ٢وِ ٔ َؿا ًَ ٔة ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢و ٍَٕ ٨ِ ٣
ت َٗا ََ ٢وک َ َ
ا ٪یَ َِ ٨هی ًَ ِٔٗ ٩ی ََ ١و َٗا ََ ٢و َٛث ِ َ ٍة ٔ ُّ

ت َو ًَ ِ ٩صُظَ ِی ٕ ٥أَ ِخبَ ٍََ٧ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤َ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َو َّرا ّزا یُ َح ِّس ُث َص َذا ا َِ ٟحس َ
ت َو َوأِز ٔا ِٟب َ َ٨ا ٔ
ت َوًُ ُ٘و ٔ ٚاَلِ ُ ََّ ٣ضا ٔ
َو َصا ٔ
ٔیث
ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

یلع نب ملسم ،میشہ ےن دعتمد آدویمں ےس بج ںیم ریغمہ افر الفں افر اکی رسیتے صخش ےس اںوہں ےس یبعش ےس یبعش ےن فراد
اکبتریغمہ ےسلقن ایکہک اعمفہی ریض اہلل اعتٰیلہنع ےنریغمہ ریض اہلل اعتٰیلہنع وک ھکلاجیھب،ہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہل فملس
ےسوجدحثیمتےنینسوہ،فہےھجمھکلوجیھب،انچہچن ریغمہےناؿوکھکلاجیھبہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکامنزےس
﵀َّفجـُ َلرَشِن ش شالْمُ ْلکف شالْج َجمدف ُ َ
افرغوہےنےکفتقنیتابرہیڑپےتھوہےئانسَ ،
ََق ٌِتز﴾افرلیق
ک َ ٍْ
ؤ َیَل ُ ّ ِ
َ لَ ُ لَ ُ ُ َ لَ ُ ْ ُ َ َ
﴿ل ِإلَ َش ِإ َّلا ُ َ ْ َ
ف اقؽافرتہبزایدہوساؽرکےنافرامؽوکاض عرکےنےسعنمرفامےتےھتافروجزیچدانیرضفریےہ۔اسوکہندےنیےسافرامؤں
ئن س
یکانرفینرکےن،افرویٹیبں وک زدنہ دروگررکےن ےس (عنم رفامےتےھت)افر م ےسرفاتی ےہ ہک مہ ےسدبع اکلمل نب ضحری ےن
ایبؿ ایک۔ اںوہں ےن رف امای ہک ںیم ےن فراد ےس انس ،فہ اس دحثی وک ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ،فہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسرفاتیرکےتےھت۔
رافی  :یلعنبملسم،میشہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زابؿیکافحتظرکےناکایبؿ،افروجصخشاہللافرآرختےکدؿرپاامیؿراتھکےہ،فہ...

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
زابؿیکافحتظرکےناکایبؿ،افروجصخشاہللافرآرختےکدؿرپاامیؿراتھکےہ،فہایھچابتےہک،ایاخومشرےہ(افراہللاعتٰیلاکوقؽہکآد یوکح ابتا ےنہنم
ےسںیہناکناتل،سجےکےئلوکح احمظفایتروہ)۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1395

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی بُک ٘٣سمی٤ً ،ز بً ٩لی ،ابوحاز ،٦سہ ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩سٌس

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َس ٍَ ٔ٤أَبَا َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ي ِـ َ ٩ِ ٤لٔی َ٣ا بَي ِ َن َِ ٟح َي ِیطٔ َو َ٣ا بَي ِ َن رٔ ِجَِ ٠یطٔ أَ ِؿ ََٟ ٩ِ ٤طُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة

دمحمنبایبرکبدقم ی ،رمعنبیلع،اوباحزؾ،لہسریضاہللاعتٰیلہنعنبدعسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ
ہک آپ ےن رفامای وج صخش ا ےن دفونں ڑبجفں ےک درایمؿ یک زیچ (زابؿ) افر دفونں اٹوگنں ےک درایمؿ یک زیچ (ینع رشاگمہ) اک
اضنموہوتاسےکےئلتنجاکاضنموہں۔
رافی  :دمحمنبایبرکبدقم ی،رمعنبیلع،اوباحزؾ،لہسریضاہللاعتٰیلہنعنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
زابؿیکافحتظرکےناکایبؿ،افروجصخشاہلل افرآرختےکدؿرپاامیؿراتھکےہ،فہایھچابتےہک،ایاخومشرےہ(افراہللاعتٰیلاکوقؽہکآد یوکح ابتا ےنہنم
ےسںیہناکناتل،سجےکےئلوکح احمظفایتروہ)۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1396

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسث َ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ِ ََِٓ ٠ی ُ٘ َِ ١خي ِ ّ ٍا أَ ِو َ ٔ ٟی ِؼ ُِ ٤ت َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ک َ َ
ُک َِ ٦ؿ ِی َٔطُ
ِ َٓ ُِ ٠ی ِ ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ِ ٓ َََل یُ ِؤذ ٔ َج َار ُظ َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،انباہشب،اوبہملس ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿ
ایکہکروسؽاہللےنرفامایہکوجصخشاہللافرایقتمےکدؿرپاامیؿراتھکےہوتاسوک اچےیہہکایھچابتےہکفرہن اخومشرےہ
افروجصخشاہلل افرآرخت ےکدؿ رپاامیؿراتھکےہ فہ ا ےنڑپفیسوکفیلکتہندےافروجصخشاہللافرویؾآرخت رپاامیؿ راتھک
ےہاسوکاچےیہہکا ےنامہمؿیکامہمؿونازیرکے۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،انباہشب،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
زابؿیکافحتظرکےناکایبؿ،افروجصخشاہللافرآرختےکدؿرپاامیؿراتھکےہ،فہایھچابتےہک،ایاخومشرےہ(افراہللاعتٰیلاکوقؽہکآد یوکح ابتا ےنہنم
ےسںیہناکناتل،سجےکےئلوکح احمظفایتروہ)۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1397

راوی  :ابو اٟو ٟیسٟ ،یث ،سٌیس ٘٣ب ٍی ،ابوَیح رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ خزاعی

ای َو َو ًَا ُظ َٗ ِٔ ٠يی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
َیِ ٕح ا ُِ ٟدزَاعٔ ِّی َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤أُذَُ َ ٧
ٔیس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ُ َ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِّ ٢
ِ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
اٟـ َیا َٓ ُة ثَ ََلثَ ُة أَیَّاَ ٕ ٦جائٔزَتُ ُط ٗٔی َ٣َ ١ا َجائٔزَتُطُ َٗا ََ ٢ی ِو َْ ٦وَِ ٟی َْ ٠ة َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
ِ ََِٓ ٠ی ُ٘ َِ ١خي ِ ّ ٍا أَ ِو َ ٔ ٟی ِشِ ُٜت
َٓ ُِ ٠ی ِ ٔ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ُک َِ ٦ؿ ِی َٔ ُط َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
اوباولدیل ،ثیل ،دیعس ربقمی ،اوبرشحی ریض اہلل اعتٰیل ہنع زخایع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ریمے دفونں اکونں ےن اس وک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہافرریمےبلقےساسوکوفحمظراھکےہ۔آپےنرفامایہکامہمدنارینیتدؿےہ
اےساساکاجزئہدف۔یسکےنوپاھچاساکاجزئہایکےہ؟آپےنرفامایاکیدؿافرراتےہافروجصخشاہللافرویؾآرخترپاامیؿ

راتھک ےہ اس وک اچےئہ ہک ا ےن امہمؿ یک زعت رکے افر وج صخش اہلل افر ویؾ آرخت رپ اامیؿ راتھک ےہ اس وک اچےئہ ہک ایھچ ابت
ےہکفرہنپچرےہ۔
رافی  :اوباولدیل،ثیل،دیعسربقمی،اوبرشحیریضاہللاعتٰیلہنعزخایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
زابؿیکافحتظرکےناکایبؿ،افروجصخشاہللافرآرختےکدؿرپاامیؿراتھکےہ،فہایھچابتےہک،ایاخومشرےہ(افراہللاعتٰیلاکوقؽہکآد یوکح ابتا ےنہنم
ےسںیہناکناتل،سجےکےئلوکح احمظفایتروہ)۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1398

ًیسی ب ٩ك٠حہ بً ٩بیس اہلل تییم حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
راوی  :ابزاہی ٥ب ٩ح٤زہ ،اب ٩ابی حاز ،٦یزیس٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہیٰ ،٥
تٌا ٰلی ً٨ہ

یس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔیَٔ ً ٩ِ ًَ ٥یسی بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ
َح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦یز ٔ َ
یم ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢ا ِِ ٌَ ٟب َس ََ ٟي َتک َ َّ ٥ُ ٠بٔا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ةٔ َ٣ا َیت ََبي َّ ُن ٓ َٔیضا یَز ٔ ُّ ٢ب ٔ َضا فٔی
اٟت َّ ِی ٔ ِّ
رش ٔٚ
ا٨َّ ٟارٔ أَ ِب ٌَ َس ٔ٤َّ ٣ا بَي ِ َن ا ِٔ ِ ٤َ ٟ

اربامیہ نب زمحہ ،انب ایب احزؾ ،سیدی ،دمحم نب اربامیہٰ ،یسیع نب ہحلط نب دیبع اہلل یمیت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
رکےتںیہہکاںوہ ںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکدنبہضعبفتقوگتفگرکاتےہافراسےک ہجیت رپ
وغر ںیہن رکات ےہ افر اس یک فہج ےس لسھپ رک منہج ںیم الچ اجات ےہ احالہکن فہ اس ےس اانت دفر وہات ےہ ینتج دفری ہک رشمؼ (افر
رغمب)ےکدرایمؿوہیتےہ۔
رافی  :اربامیہنبزمحہ،انبایباحزؾ،سیدی،دمحمنباربامیہٰ،یسیعنبہحلطنبدیبعاہللیمیترضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
زابؿیکافحتظرکےناکایبؿ،افروجصخشاہللافرآرختےکدؿرپاامیؿراتھکےہ،فہایھچابتےہک،ایاخومشرےہ(افراہللاعتٰیلاکوقؽہکآد یوکح ابتا ےنہنم
ےسںیہناکناتل،سجےکےئلوکح احمظفایتروہ)۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1399

راوی ً :بس اہلل ب٨٣ ٩ي ٍ ،ابوا ْ٨ٟصً ،بس اٟزح ٩٤بً ٩بساہلل ب ٩زی٨ار ً ،بساہلل ب ٩زی٨ار  ،ابوػاٟحَُ ،حت و ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ٌِىی ابِ َ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ٨٣ُ ٩ي ٍ ٕ َس ٍَ ٔ٤أَبَا أ ِ ٨َّ ٟ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ا ِِ ٌَ ٟب َس ََ ٟي َتک َ َّ ٥ُ ٠بٔا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ةٔ ٔ ٩ِ ٣ر ِٔؿ َوا ٔ ٪اہللٔ ََل یُِ٠قٔی ََ ٟضا بَ ّاَل یَ ِز َٓ ٌُ ُط اہللُ

ب ٔ َضا َز َر َجا ٕ
ت َوِ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َس ََ ٟي َتک َ َّ ٥ُ ٠بٔا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ةٔ َٔ ٩ِ ٣س َد ٔم اہللٔ ََل یُِ٠قٔی ََ ٟضا بَ ّاَل َی ِضؤی ب ٔ َضا فٔی َج َض َّ٥َ ٨

ع
دبعاہللنبرینم،اوبارصنل،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدانیر،دبعاہللنبدانیر،اوباصحل ،حرزتفاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامایہک(ضعبفتق)دنبہاہللیکراضدنمییکابترکاتےہافرایکسافراس
وک رپفاہ یھب ںیہن وہیت نکیل اس ےک ببس ےس اہلل اعت ی اس ےکدراجت دنلب رکات ےہ افر ضعب فتقدنبہ اہلل اعت ی وک انراض رکےن
فا یابتوباتلےہافرایکسرپفاہںیہنرکاتنکیلاسےکببسےسفہمنہجںیمرگاجاتےہ۔
ع
رافی  :دبعاہللنبرینم،اوبارصنل،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدانیر،دبعاہللنبدانیر،اوباصحل ،حرزتفاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےکڈرےسرفےناکایبؿ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ

اہللےکڈرےسرفےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1400

راوی ٣ :ح٤سب ٩بظار ،یحٌیً ،بیس اہلل  ،خبیب بً ٩بساٟز ح ،٩٤حٔؽ بً ٩ا ػ ،٥حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُخب َ ِی ُب بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤حٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
َّ
َّ
َاؿ ِت ًَ ِي َ٨ا ُظ
ََک اہللَ َٓٔ َ
ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢س ِب ٌَ ْة یُ ٔو ُُّ ٠ض ِ ٥اہللُ َر ُج ْ ١ذ َ َ
دمحمنب اشبر،ییحی،دیبع اہلل  ،بیبخ نب دبعارلنمح ،صفح نب اع مص ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ،یبن یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےسرفاتیرکےتںیہ۔آپےنرفامایہکاستآد یاےسیںیہنجرپاہللاعت یاینپرتمحاکاسہیڈااتلےہاؿںیمےساکیصخشفہ
ےہوجاہللاعت یاکذرکرکےوتاسیکآوھکنںےسآوسناجریوہاجںیئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،دیبعاہلل،بیبخنبدبعارلنمح،صفحنباعمص،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےسڈرےناکایبؿ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اہللےسڈرےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1401

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ربعی ،حذئہ

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩حُ َذ ِي َٔ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک َ َ
اِ َٗ ٪ب َُ ٥ِ ُٜ٠ي ٔشی ُئ َّ
َح فٔی یَ ِوَ ٕ ٦ػائ ٕٕٔ َٓٔ ٌََُ٠وا بٔطٔ
اٟو َّ٩بٔ ٌَ َٔ٠٤طٔ َٓ َ٘ا ََٔ ٢لَصِٔ٠طٔ ِٔذَا أََ٧ا ُُّ ٣ت َٓد ُُذونٔی ٓ ََذ ُّرونٔی فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َر ُج ْ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ١ک َ َ

َف َُ ٟط
َک ًَل َی َّأ ٟذی َػ ََ ٌِ ٨ت َٗا َ٣َ ٢ا َح َ٠َ ٤ىٔی ِ ٔ ََّل ََ ٣دا َٓ ُت َ
َٓ َح َُ ٌَ ٤ط اہللُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا َح ََ ٠٤
ک َٓ َِ َ َ
نامثؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،ریعب،یذ ہف،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ۔آپےنرفامایہکمتےسیلہپاتم
ںیم اکی آد ی اھت وج ا ےن اامعؽ وک ربا اتھجمس اھت۔ اس ےن ا ےن رھگ فاولں ےس اہک بج ںیم رم اجؤ وت ابغر انب رک رگ ی ےک دونں ںیم
دنمسرںیمڈاؽدانی،انچہچنولوگںےناسےکاسھتیہیایک۔اہللاعت یےناسامتؾازجاءوکعمجایکرھپرفامای۔ےھجتاس جتکرپسک
زیچےنآامدہایکاسےنرعضایکہکںیمرصػآپےکوخػیکفہجےسااسیایکاسرپاہللاعت یےناےسشخبدای۔
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،ریعب،یذ ہف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اہللےسڈرےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1402

٣وسیٌ٣ ،ت٤زٌ٣ ،ت٤ز ٛے واٟسً٘ ،بہ بً ٩بساِٟاَف ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی :
ٰ

اَف ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ
وسی َح َّسث َ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ َِ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َّ
َّ
ُ
رض
ََک َر ُج َّل ٓ َٔی ٩ِ ٤ک َ َ
اَ ٪سَ ٠
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ذ َ َ
َٕ أَ ِو َٗ ِب َ ٥ِ ٜ٠آ َتا ُظ اہللُ َّ ٣اَل َو َو َّ ٟسا َي ٌِىٔی أَ ًِ َلا ُظ َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا ُح ٔ َ
ِ َوِ ٔ َِ ٪ي ِ٘ َس ًَِ ٦ل َی اہللٔ
ََّس َصا َٗ َتا َزةُ َ ٥َِ ٟی َّس ٔ ِ
َٗا َٟٔ ٢بَٔ٨یطٔ أَ َّی أَ ٕب ُُ ٨ِ ٛت َلَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا َخي ِ َ ٍ أَ ٕب َٗا ََٓ ٢إُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟیب ِ َتئٔزِ ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َخي ِ ّ ٍا ٓ َّ َ
َّ
ٕ َٓأَذ ُِرونٔی
ٔیح ًَ ٔ
ا ٪ر ْ
ي ٌَُ ِّذبِ ُط َٓاُ ِ ٧وزُوا َٓإٔذَا ُُّ ٣ت َٓأ َ ِ ٔ
َاس َضُٜونٔی ث ُ َِّٔ ٥ذَا ک َ َ
َاس َح ُ٘ونٔی أَ ِو َٗا َِ ٓ ٢
ِص ُت َٓ ِح ّ٤ا ٓ ِ
اػ ْ
ُح ُٗونٔی َحًی ِٔذَا ٔ ِ
َک ًَل َی َ٣ا ٓ ٌَََِ ٠ت
ک َو َربِّی َٓٔ ٌََُ٠وا َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ َُٓ ٩ِ ٛإٔذَا َر ُج َْٗ ١ائ ْٔ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ِی ًَ ِبسٔی َ٣ا َح ََ ٠٤
ٓ َٔیضا َٓأ َ َخ َذ ََ ٣واث ٔی َ٘ ُض ًَِ ٥ل َی ذََ ٔ ٟ
َٗا ََ ٣َ ٢دا َٓت َ َ
اَُ ٪ي ِ َ ٍ أََّ٧طُ َزا َز َٓأَذ ُِرونٔی فٔی
َف َْ ٨ِ ٣ٔ ٚ
اَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسَ ٤َِ ٠
ک ٓ ََ٤ا َت ََلَٓا ُظ أَ َِ ٪رح َُٔ ٤ط اہللُ َٓ َح َّسث ِ ُت أَبَا ًُ ِث ََ ٤
ُک أ ِو َ َ
َح أَ ِو َ٤َ ٛا َح َّس َث َو َٗا ٌََ ٣ُ ٢ا ْذ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َسُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ِ٘ َب َة َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر َّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ا َِ ٟب ِ ٔ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ومیس ،رمتع ،رمتعےکفادل،ہبقعنبدبعااغلرف،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےت ںیہ
ہک آپ ےن سگہتش اوتمں ںیم ےس اکی صخش ےک قلعتم رفامایہک اہلل ےن اےس امؽف افالد دے راھک اھت ،بج اسیک ومت اکفتق
رقبی آای وت اینپ افالد ےس وپاھچ ،ںیم شیک ابپ اھت؟ اںوہں ےن وجاب دای ہک اےھچ ابپ! اس آد ی ےن اہک ،ہک ںیم ےن اہلل ےک اپس
وکییکینعمج ںیہنیک۔(اتقدہ ےنملننٹنیسز یک ریسفتملدیرخ ایبؿیک) افراہللاعتٰیلےک اپس اجؤںاگوت فہےھجمذعاب دے اگ۔اس ےئل
ش
ش
دوھکی بجںیم رماجؤں،وت ےھجمالج دانی،اہیں کت ہکںیم ابلکلوکہلئوہاجؤں ،وتےھجمسیپ دانی َف ْ ح َ ُقو ِتای َف ْ َھ ُکو ِت رفامای۔(رفایوک
کش ےہ) رھپ بج زیت وہا ےلچ وت ھجم وک اس ںیم اڑا دانی۔ اس ولوگں ےن اس اک ہتخپ فدعہ ایک۔ مسق ےہ ریمے رپفرداگر یک ہک اؿ
ولوگں ےن اس ےک اطم قب ایک۔ رھپ اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک وہاج ایس فتق فہ آد ی ڑھکا وموجد اھت۔ رھپ اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہک اے
ریمےدنبےےھجتسکزیچےناساکؾرپآامدہایک؟اسےنوجابایکہکآپےکوخػےکببسےسںیمےنااسیایکاخمفنکایرفؼ
منکرفامای(رافیوککشےہ)۔ ساس یکالتیفاسرطحیکہکاہللےناسرپرمحایکںیمےناوبنامثؿےسہیدحثیایبؿیک۔وت
لْت
اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن املسؿ ےس اس وک انس ےہ ،رگم ہی ہک َفَٔذ ُْر ِفت ِف ا َ ٹح ْ ِرز اک ااضہف ایک افر اعمذ ےن وباہطس ہبعش ،اتقدہ ،ہبقع،
اوبدیعس،آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیدحثیلقنیک۔
رافی  :ومٰیس ،رمتع ،رمتعےکفادل،ہبقعنبدبعااغلرف،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انگوہںےسابزرےنہاکایبؿ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
انگوہںےسابزرےنہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1403

ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ابواسا٣ہ ،بزیس بً ٩بساہلل ب ٩ابی بززہ ،ابوبززہ
ٰ

وسی َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
٣َ ١ا َب ٌَ َثىٔی اہللُ ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ٕ ١أَتَی َٗ ِو ّ٣ا َٓ َ٘ا ََ ٢رأَیِ ُت ا َِ ٟح ِی َع بٔ ٌَ ِیى َ َّی َوِنِّٔی أََ٧ا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ثلٔی َو ََ ٣ث ُ
أ ٨َّ ٟذیزُ ا ِِ ٌُ ٟزیَا َُٓ ٪اَ ٨َّ ٟحا اَ ٨َّ ٟحا َئ َٓأَكَا ًَ ِت ُط كَائ ٔ َٔ ْة َٓأ َ ِز َُ ٟحوا ًَل َی َِ ٣ضٔ٠ض ٔ َِ ٨َ َٓ ٥ح ِوا َو ََّ ٛذبَ ِت ُط كَائ ٔ َٔ ْة ٓ ََؼ َّب َح ُض ِ ٥ا َِ ٟح ِی ُع
َٓا ِج َتا َح ُض ِ٥
دمحمنبالعءاوبااسہم،ربدینب دبعاہللنبایبربدہ،اوبربدہاوب ومٰیسریضاہللاعتٰیلہنع ےس رفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ ریمی اثمؽ افر اس یک اثمؽ وج اہلل ےن ےھجم دے رک اجیھب ےہ اس صخش یک رطح ےہ وج اینپ وقؾ ےک اپس
آای۔ افر اہک ہک ںیم ےن اینپ آوھکنں ےس رکشل داھکی ےہ افر ںیم ںیہمت الھک ڈراےن فاال وہں اس ےئل مت وچب ،مت وچب ،اکی امجتع ےن
اس اک انہک امان افر رات یہ وک یسک وفحمظاقمؾیک رطػ لکن ڑپے اؿ ولوگں ےن اجنت اپح ۔ اکی امجتع ےن اےس وھجاٹ اھجمس۔حبص
ےکفتقرکشلاؿرپآؿڑپاافراںیہنلتقرکدای۔
رافی  :دمحمنبالعءاوبااسہم،ربدینبدبعاہللنبایبربدہ،اوبربدہاوبومٰیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
انگوہںےسابزرےنہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1404

راوی  :بو اٟامی ،٪طٌیب ،ابوا ٟز٧ازً ،بس اٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسث َ َ٨ا أَبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ط َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
اس َت ِو َٗ َس ّ َ ٧ارا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َؿائ َ ِت َ٣ا َح ِو َٟطُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا ََ ٣ثلٔی َو ََ ٣ث ُ
 ١ا٨َّ ٟا ٔ
ض ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ِٕ ١

اغ َو َص ٔذظ ٔ َّ
َف ُ
اب َّأًٟی َت َ٘ ٍُ فٔی ا٨َّ ٟارٔ َي َ٘ ٌِ ََٔ ٓ ٩یضا َٓ َح ٌَ َ ١یَ ِ٨زًُٔ ُضَ َّ٩و َي ِِٔ٠ب ِ َُ ٨ط ٓ ََی ِ٘ َت ٔح َِٔ ٓ ٩َ ٤یضا َٓأََ٧ا آ ُخ ُذ
َج ٌَ َ ١ا َِ َ ٟ
اٟس َو ُّ

ؤَ ٓ ٪یضا
ب ٔ ُح َحز ٔ ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛا٨َّ ٟارٔ َوص َُِ ٥ي ِ٘ َت ٔح َُ ٤
اوباامیلؿ ،بیعش،اوبازلاند ،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیرکےت ںیہہکاںوہں ےن روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملس وکرفامےتوہےئانسہکریمی افرولوگںیکاثمؽاس صخش یکےہہک سجےنآگاگلسح ۔ س اس ےکاردرگد
رفینش لیھپ یئگ۔ وت رپفاےن افر فہ ڑیکے وج آگ ںیم رگےت ںیہ۔اس ںیم رگےن ےگل۔ فہ آد ی اںیہن چنیھک رک ابرہ اکنےنل اگل افر فہ
اسرپاغ بلآرکاسآگںیمرگےاجےتےھت۔(ایسرطح)ںیمںیہمترمکےسڑکپڑکپرکآگےسابرہاتچنیھکوہںافرمتوہ،ہک
اسںیمدالخوہےئاجےتوہ
رافی  :وباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
انگوہںےسابزرےنہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1405

راوی  :ابو نٌی ،٥زَکیاً ،ا٣زً ،بس اٟزح ٩٤ب٤ً ٩زو

َکیَّا ُئ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
وَ ٔ ٟ ٩ِ ٣ٔ ٪شأ٧طٔ َو َی ٔسظ ٔ َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ ََ ٩ِ ٣ص َح َز َ٣ا َ َ ٧هی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٩ِ ٣َ ٥ُ ٔ ٠س ٥َ ٔ ٠ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
اوبمیعن،زرکای،اعرم،دبعارلنمحنبرمعفےسرفاتی رکےتںیہہکاؿوکایبؿ رکےتوہےئانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ہک املسمؿ فہ ےہ ہک سج یک زابؿ افر اہھت ےس املسمؿ وفحمظ وہں افر اہمرج فہ ےہ وج اہلل اعتٰیل یک عنم یک وہح  زیچفں وک
وھچڑدے۔
رافی  :اوبمیعن،زرکای،اعرم،دبعارلنمحنبرمعف

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

آرضحنتیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکوجھچکںیماجاتنوہںارگمتاجؿےتیلوتت...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکوجھچکںیماجاتنوہںارگمتاجؿےتیلوتمتتہبمکےتسنہافرتہبزایدہرفےت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1406

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
ا٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ک َ َ
َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َت ٌِ٤َُ ٠و َ٣َ ٪ا أَ ًِ َََ ٟ ٥ُ ٠ـ ٔحِٜت ُِّ ٔ ٠َٗ ٥یَل َوََ ٟب َِ ٜيت َُِٛ ٥ثٔي ّ ٍا
ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،دیعسنببیسمےسرفاتیرکےتںیہہکرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعایبؿرکےتےھت
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکارگمتفہاجؿےتیلوجںیماجاتنوہں،وتمتتہبمکےتسنہافرتہبزایدہرفےت۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
آرضحنتیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکوجھچکںیماجاتنوہںارگمتاجؿےتیلوتمتتہبمکےتسنہافرتہبزایدہرفےت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1407

٣وسی ب ٩ا٧ص ،ا٧ص
راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہٰ ،

وسی بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

و٣َ ٪ا أَ ًِ َََ ٟ ٥ُ ٠ـ ٔحِٜت ُِّ ٔ ٠َٗ ٥یَل َوََ ٟب َِ ٜيت َُِٛ ٥ثٔي ّ ٍا
َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َت ٌَِ ٤َُ ٠

امیلسؿنب جب،ہبعش،ومٰیسنباسن،اسنےسرفاتیرکےتںیہ۔اںوہ ںےنایبؿایکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکارگمتاجؿےتیلوجںیماجاتنوہں،وتںیہمتیسنہمکآیت۔افرزایدہرفانآات۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،ومٰیسنباسن،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفزخوہشوتںےسڈاھیکنیئگےہ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
دفزخوہشوتںےسڈاھیکنیئگےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1408

اسٌ٤ی٣ ١اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٰ :

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
حُحٔ َب ِت ا٨َّ ٟا ُر ب ٔ َّ
ت َوحُحٔ َب ِت ا َِ ٟح َُّ ٨ة بٔا ِ٤َ ٟکَارٔظ ٔ
اٟظ َض َوا ٔ
اامس لیعامکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای۔دفزخوہشوتںےسڈاھیکنیئگےہافرتنجوتبیصمںےسیپھچوہح ےہ۔
رافی  :الیعٰمسامکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجافرایسرطحمنہجیھباہمتریوجوہتںےکہمستےسزایدہرقبیےہ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافرایسرطحمنہجیھباہمتریوجوہتںےکہمستےسزایدہرقبیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1409

٣وسی ب٣ ٩شٌوز ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،اً٤ع ،ابووائ ،١حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی :
ٰ

وسی بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر َواَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَىٔی َُ ٣
َّ
َّ
َ
ک
َا ٔک َن ٌِٔ٠طٔ َواُ ٨َّ ٟ
 ١ذََ ٔ ٟ
ار ِٔ ٣ث ُ
َق ُب ِلٔ َی أَ َح ٔس َُ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ ٟح َُّ ٨ة أ ِ َ
ومیسنبوعسمد،ایفسؿ،وصنمر،اشمع،اوبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہک
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک تنج افر ایس رطح منہج یھب اہمتری وجویتں ےک ےمست ےس یھب زایدہ مت ےس رقبی
ےہ۔
رافی  :ومٰیسنبوعسمد،ایفسؿ،وصنمر،اشمع،اوبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافرایسرطحمنہجیھباہمتریوجوہتںےکہمستےسزایدہرقبیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1410

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٨ُ ،سر ،طٌبہً ،بس ا٠٤ٟک ب٤ً ٩ي ٍ ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی

َّ
َّ
َّ
١
ارع أَ ََل ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ َ٣ا َخ ََل اہللَ بَاكٔ ُ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِػ َس ُ ٚبَ ِی ٕت َٗا َُ ٟط اٟظ ٔ ُ
دمحم نب ینثم ،دنغر ،ہبعش ،دبع اکلمل نب ضحری ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےنایبؿ
ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اشرع ےک رعشفں ںیم ہی رصمہع بس ےس زایدہ اچس ےہ ہک آاگہ وہ اجؤ امتؾ زیچںی اہلل
اعتٰیلےکوساابلطںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دنغر،ہبعش،دبعاکلملنبضحری،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسیکرطػرظنرکاناچےئہوج(امؽفدفتلںیم)تسپوہاسیکرطػرظنہنرکےوج(امؽ...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اسیکرطػرظنرکاناچےئہوج(امؽفدفتلںیم)تسپوہاسیکرطػرظنہنرکےوج(امؽفدفتلںیم)ڑباھوہاوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1411

اسٌ٤ی٣ ،١اٟک ،ابواٟز٧ا ز ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٰ :

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَ ْ ٔ ٟ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ِٔذَا َ٧وَ َز أَ َح ُس ُِ ٥ِ ٛلٔ َی َِّ ُٓ ٩ِ ٣ـ ََِ ٠ًَ ١یطٔ فٔی ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢وا َِ ٟدَ ٠ِ َٓ ِٙٔ ٠ي ُِ ٨و ِز ِلٔ َی َ ٩ِ ٣ص َُو أَ ِس َٔ َ٨ِ ٣ٔ ١طُ
اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ۔اںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجمتںیمےسوکح صخشاسوکدےھکیوجامؽافروصرتےکاحلظےساسرپتلیضفراتھکےہوتاس
صخشوکیھبدانھکیاچےئہ۔وجاسےسامؽافروصرتںیمتسپوہ،۔
رافی  :الیعٰمس،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یکینایرباح اکارادہرکےناکایبؿ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
یکینایرباح اکارادہرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1412

راوی  :ابو ٤ٌ٣زً ،بساٟوارث ،جٌس ب ٩زی٨ار ابوًث٤ا  ،٪ابورجاء ًلارزی ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َر َجا ٕئ ا َِ ٌُ ٟلارٔز ٔ ُّی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ ُس بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ أَبُو ًُ ِث ََ ٤
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٓ ٥َ ٠امی َی ِزؤی ًَ َِ ٩ربِّطٔ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا ََٗ ٢ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ ََ ٛت َب ا َِ ٟح َش َ٨ا ٔ
ت
َو َّ
اٟش ِّی َئا ٔ
ک ٓ َََ ٩ِ ٤ص َّ ٥ب ٔ َح َش َٕ ٨ة ََٓ ٥َِ ٠ي ٌِ ََِ ٠٤ضا َٛت ََب َضا اہللُ َُ ٟط ً ٔ َِ ٨س ُظ َح َش َّ ٨ة کَا ّٔ ٠َ ٣ة َٓإ ٔ ِ ٪ص َُو َص َّ ٥ب ٔ َضا ٓ ٌََََ ٠ٔ٤ضا َٛت ََب َضا
ت ث ُ َّ ٥بَي َّ َن ذََ ٔ ٟ
رش َح َش َ٨ا ٕ
ت ِلٔ َی َس ِب ٍٔ ٔ٣ائَةٔ ؿ ٌِٔ ٕٕ ِلٔ َی أَ ِؿ ٌَ ٕ
اٖ َٛثٔي َ ٍة ٕ َو ََ ٩ِ ٣ص َّ ٥بٔ َش ِّی َئ ٕة ََٓ ٥َِ ٠ي ٌِ ََِ ٠٤ضا َٛت ََب َضا اہللُ َُ ٟط ً ٔ َِ ٨س ُظ
اہللُ َُ ٟط ً ٔ َِ ٨س ُظ ًَ ِ َ
َح َش َّ ٨ة کَا ّٔ ٠َ ٣ة َٓإ ٔ ِ ٪ص َُو َص َّ ٥ب ٔ َضا ٓ ٌََََ ٠ٔ٤ضا َٛت ََب َضا اہللُ َُ ٟط َس ِّیئَ ّة َواح َٔس ّة
اوب رمعم ،دبعاولارث ،دعج نب دانیر اوبنامثؿ ،اوبراجء اطعردی ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ۔
اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل زبرگ فربرت ےک قلعتم ایبؿ رکےت ںیہ ہک اہلل اعتٰیل ےن ایکینں افر
رباایئں ھکل دںی ںیہ۔ رھپ اؿوکایبؿرکدای ےہانچہچن سج صخش ےنیکین رکےن اک ارادہ ایک افراس ےکاطمقب ایھب لمع ںیہن ایک۔ وت
اہللاعتٰیلاس ےکےئل اکی وپرییکینھکلداتی ےہافرارگاس ےنیکینرکےکلمعیھب رکایل وتاسےک ےئلاہللاعتٰیل دسویکینںےس
ےلرکاست وسانگکت ھکل داتی ےہ۔ افر سجصخش ےن یسک رباح  اک ارادہ ایک افراس رپلمع ںیہن ایک۔ وت اہلل اعتٰیل اس ےک ےئل اکی
یکینھکلاتیلےہافرارگتینرکےکلمعیھبرکایلوتاسےکےئلاکیرباح اتھکلےہ۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،دعجنبدانیراوبنامثؿ،اوبراجءاطعردی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انگوہںوکریقحےنھجمسےستشن اکایبؿ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
انگوہںوکریقحےنھجمسےستشن اکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1413

راوی  :ابو اٟوٟیس٣ ،ہسیُ ،یَل ،٪حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ضس ٌّٔی ًَ َِِ ُ ٩ی ََل َ ٩ِ ًَ ٪إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َٟ ٥ِ َُّٜ٧ِٔ ٢ت ٌِ َُ٠٤و َ ٪أَ ًِ َّ ٤اَل ه ٔ َی أَ َز ُّ ٚفٔی أَ ًِيُ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜٔ٨
َّ
ک ا ِِ ٤ُ ٟضٔ٠کَا ٔ
اٟظ ٌَز ِٔ ٔ ِ٨َّ ُٛ ٪ا َُّ ٌُ ٨َ ٟسصَا ًَل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا ِ٤ُ ٟوبٔ َ٘ا ٔ
ت
ت َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ َي ٌِىٔی ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اوب اولدیل ،دہمی ،الیغؿ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اںوہں ےن اہک ہک مت ولگ اےسی اکؾ رکےت وہ وج
اہمتریرظنفںںیمابؽےس یھبزایدہابرکیںیہ،احالہکن آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمولگاںیہن وماقبتںیم
تےسرمادم ُ ْھلِکَا ِ
امشررکےتےھت۔اوبدبعاہلل(اخبری)ےناہک،ہک ُم ِ ٹ َب ِ
ت(ینعالہکرکےنفا یںیہ)۔
رافی  :اوباولدیل،دہمی،الیغؿ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامعؽاخےمترپوموقػںیہ،افراخےمتےسڈرےناکایبؿ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اامعؽاخےمترپوموقػںیہ،افراخےمتےسڈرےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1414

راوی ً :لی بً ٩یاغ ،ابوُشا ،٪ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس ساًسی

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
غ اَلِ َ َِ ٟضان ٔ ُّی ا ِٟحٔ ِٔ ٤ص ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ًِوَ ٔ ٥ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َُ َّ ٨
ائ ًَ ُِ ٨ض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّب أَ ِ٪
 ١ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َ٧وَ َز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠لٔ َی َر ُج ٕ ١يُ َ٘ات ٔ ُ
رشٔٛي َن َوک َ َ

َاس َت ٌِ َح َ ١ا ِِ ٤َ ٟو َت َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ ُذبَابَةٔ
یَ ِ٨و َُز ِلٔ َی َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٓ َِ ٠ي ُِ ٨و ِز ِلٔ َی َص َذا َٓت َب ٔ ٌَ ُط َر ُج ْ ٥َِ ٠َٓ ١یَزَ ًَِ ٢ل َی ذََ ٔ ٟ
ک َحًَّی ُجز ٔ َح ٓ ِ
َّ
ِ َد ٔ ٩ِ ٣بَي ِ ٔن َٛتٔٔ َِیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠ا ِِ ٌَ ٟب َس
َس ِی ٔٔطٔ ٓ ََو َؿ ٌَ ُط بَي ِ َن ثَ ِس َی ِیطٔ َٓ َت َحا ََِ ٠ًَ ١َ ٣یطٔ َحًی َ َ
اض ًَ َ ١َ ٤أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َوص َُو ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ١
اض ًَ َ ١َ ٤أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َؤُِ َّ ٧ط َ ٩ِ ٔ٤ٟأَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َو َي ٌِ َُ ٤
ََ ٟی ٌِ َُ ٤
َ ٔ ٓ ١امی َی َزی اُ ٨َّ ٟ
َ ٔ ٓ ١امی َی َزی اُ ٨َّ ٟ
ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َؤِ٤َ َّ ٧ا اَلِ َ ًِ َ٤ا ُ ٢ب ٔ َد َوات ٔیَ ٔ٤ضا

یلعنبایعش،اوباسغؿ،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعیےسرفاتیرکےتںیہ۔اںوہںےنایبؿایکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اکی صخش وکداھکی وجرشم نیکےسگنجرکراہ اھتافررثفت ایکابتعر ےس ڑبےاملسمونں ںیم ےس اھتآپ ےنرفامایہکوج
صخش دفزیخ آد  ی وک دانھکی اچےہ وت اس وک دھکی ےل۔ اکی آد ی اس ےک ےھچیپ وہایگ۔ فہ ایس رطح گنج رکات راہ ہک زیمخ وہایگ۔ افر
فیلکتیکزایدیتےکببسےسدلجرماجاناچاہ۔وتاسےناینپولتاریکداھرا ےنہنیسرپرھکرکزفرےسدابای۔اہیںکتہکولتاراپر
وہیئگ (افر رم ایگ) آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دنبہ اےسی اکؾ رکات ےہ ےسج دفرسے ولگ تنج اک لمع ہ ےتھج ںیہ
احالہکنفہدفزیخوہاتےہافر(وکح دنبہ)اےسیاکؾرکاتےہسجےکببسےسولگاسفزیخہ ےتھجںیہاحالہکنفہیتنجوہاتےہ۔
اامعؽاکدارفوداراخہمرپےہ۔
رافی  :یلعنبایعش،اوباسغؿ،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگہشینیشنربےاسویھتںےسےنچباکذرہعیےہ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وگہشینیشنربےاسویھتںےسےنچباکذرہعیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1415

راوی  :ابو اٟامی ، ٪طٌیب ،زہزیً ،لاء ب ٩یزیس ،ابوسٌیس

یس أَ َّ ٪أَبَا َسٌٔی ٕس َح َّسثَطُ َٗا َٔٗ ٢ی َ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخبَ ٍََ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩یَز ٔ َ

یس َّ
اِ ٠ٟیثٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ ٢جا َئ
ٕ َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َو َٗا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ

َ
ض َخي ِ ْ ٍ َٗا ََ ٢ر ُج َْ ١جا َص َس ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ َو َ٣أٟطٔ َو َر ُج ْ ١ف ٔی
رعاب ٔ ٌّی ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی ا٨َّ ٟا ٔ
أ َِ
ٔط ٌِبٕ ِّٔ ٩ِ ٣
اض ِّٔ َ ٩ِ ٣
َظ ٔ َتا َب ٌَ ُط اٟزُّبَ ِیس ُّٔی َو ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕ َوا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َٗا َ٢
اٟظ ٌَ ٔ
اب َي ٌِبُ ُس َربَّ ُط َویَ َس َُ اَ ٨َّ ٟ

اَف
َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ أَ ِو ًُب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢یُوُُ ٧ص َوابِ َُ ٣ُ ٩ش ٔ ٕ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اب ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
َو َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ئ ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف أَ ِػ َح ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠يٌىی ٣ث ١حسیث ابی اٟامی ٪ای ا٨ٟاض خي ٍ

اوب اامیلؿ  ،بیعش ،زرہی ،اطعء نب سیدی ،اوبدیعس ےس لقن رکےت ںیہ ہک یسک ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل (دفرسی دنس) دمحم نب وی ف،
افزایع ،زرہی ،اطعء نب سیدی یثیل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی
ارعایبآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم احرضوہا۔افررعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!وکؿآد ی
بس ےس ااھچ ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک فہ صخش سج ےن اینپ اجؿ فامؽ ےک ذرہعی اہجد ایک افر فہ آد ی وج اویٹں ںیم اھٹیب وہا ا ےن
رپفرداگریکابعدترکاتےہافرولوگںوکا ےنرشےسوفحمظراتھکےہ۔زدیبیافرامیلسؿنبریثکافرامعنؿےنزرہیےساسیک
اتمتعبںیمرفاتییکےہا فررمعمےنوباہطسزرہی،اطعءایدیبعاہلل،اوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع،آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےس لقن ایک افر ویسن فانب اسمرف فییحی نب دیعس ےن انب اہشب ےس اںوہں ےن اطعء ےس ،اںوہں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسےکیسکاحصیبےس،افراںوہںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنایک۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اطعءنبسیدی،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ

وگہشینیشنربےاسویھتںےسےنچباکذرہعیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1416

راوی  :ابو نٌی٣ ،٥اجظوً ،٪بس اٟزح ٩٤ب ٩ابی ػٌؼٌہ ،ابوػٌؼٌہ ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َػ ٌِ َؼ ٌَ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أََّ٧طُ َسٌَ ٔ٤طُ َي ُ٘و ُ٢
ٕ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یَأتِ ٔی ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َز َْ ٣
اَ ٪خيِ ٍُ َ٣ا ٔ ٢اٟزَّ ُج ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ٔ ٔ ٠ا ِ ٥ُ ٨َ َِ ٟیَت ِ َب ٍُ ب ٔ َضا َط ٌَ َ
َف بٔسٔیٔ٨طٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔٔ ٟت َ ٔن
ا ِٟحٔ َبا َٔ ٢و ََ ٣واٗ ٔ ٍَ ا ِٔ ِ َ٘ ٟ
ِط َي ٔ ُّ
اوبمیعن،اموشجؿ،دبعارلنمحنبایبصغصعہ،اوبصغصعہ،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ۔اںوہںےناہکہک
ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ولوگں رپ اکی ااسی زامہن آےئ اگ ہک املسمؿ آد ی اک رتہبنی امؽ رکبویں اک
رویڑوہاگےسجےلرکفہاہپڑیکوچویٹںرپافرابرشوہےنیکہگجرپالچاجےئاگ۔ا ےندنیوکونتفںےساگھبےلاجےئاگ۔
رافی  :اوبمیعن،اموشجؿ،دبعارلنمحنبایبصغصعہ،اوبصغصعہ،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامتناھٹاجےناکایبؿ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اامتناھٹاجےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1417

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٨ا٠ٓ ،٪یح ب ٩س٠امی ،٪ہَل ٢بً ٩لیً ،لاء ب ٩يشار ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُٔ ٩س َ٨ا َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُِٓ ٠ی ُح بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا ص ََٔل ُ ٢بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ

ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا ُؿی ٌَِّ ِت اَلِ َ َ٣اُ َ ٧ة َٓاَ ِ ٧ت ٔو ِز َّ
ٕ ِ ٔ َؿا ًَت َُضا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
اٟشا ًَ َة َٗا َِ َٛ ٢ی َ
َٗا َِٔ ٢ذَا أ ُ ِسَ ٔ ٨س اَلِ َ ِ٣زُ ِلٔ َی َُيِ ٍ ٔأَصِٔ٠طٔ َٓاَ ِ ٧ت ٔو ِز َّ
اٟشا ًَ َة

فلت
دمحم نب انسؿ ،ج نب امیلسؿ ،الہؽ نب یلع ،اطعء نب اسیر ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج اامتن اض ع وہاجےئ وت ایقتم اک ااظتنر رکف۔ وپاھچ اس اک اض ع وہان سک رطح ےہ ای روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس،آپےنرفامایہکبجاکؾانالہےکرپسدایکاجےئوتایقتماکااظتنررکف
فلت
رافی  :دمحمنبانسؿ ،نبامیلسؿ،الہؽنبیلع،اطعءنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اامتناھٹاجےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1418

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیا ،٪اً٤ع ،زیس ب ٩وہب ،حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩وصِبٕ َح َّسث َ َ٨ا حُ َذ ِي َٔ ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
وب اِّ ٟز َجا ٔ ٢ث ُ َّ٤ُ ٔ ٠ًَ ٥وا ٔ٩ِ ٣
ِ َح َّسثَ َ٨ا أَ َّ ٪اَلِ َ َ٣اَ َ ٧ة َ٧زََِ ٟت فٔی َج ِذرٔ ُٗٔ ُ٠
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حسٔی َثي ِ ٔن َرأَیِ ُت أَ َح َسص َُ٤ا َوأََ٧ا أََ ِ ٧ت ٔوزُ ِاْل َ َ
 ١اِ ٨َّ ٟو ََ ٣ة َٓ ُت ِ٘ َب ُف اَلِ َ َ٣اُ َ ٧ة ِٔ٠َٗ ٩ِ ٣بٔطٔ ٓ ََیوَ ُّ ١أَثَزُ َصا ِٔ ٣ث َ١
اٟش َّٔ ٨ة َو َح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٩ر ٌِٓ َٔضا َٗا َ ٢یَ َُ ٨ا ٦اَّ ٟز ُج ُ
ُقآ ٔ ٪ث ُ َّ٤ُ ٔ ٠ًَ ٥وا ُّٔ ٩ِ ٣
ا ِِ ُ ٟ

ک َٓ ََٔ ٔ٨م َٓت َ َ ٍا ُظ َُ ٨ِ ٣تب ٔ ّ ٍا َوَِ ٟی َص
ُح ِج َت ُط ًَل َی رٔ ِجَ ٔ ٠
أَثَز ٔا َِ ٟو ِٛتٔ ث ُ َّ ٥یَ َُ ٨ا ٦اِ ٨َّ ٟو ََ ٣ة َٓ ُت ِ٘ َب ُف َٓ َي ِب َقی أَثَزُصَا ِٔ ٣ث َ ١ا ِِ ٤َ ٟح َٔ َٛ ١ح ِ٤ز ٕ َز ِ َ
وَََ ٓ ٪ل یَکَا ُز أَ َح ْس یُ َؤ ِّزی اَلِ َ َ٣اَ َ ٧ة َٓ ُی َ٘ا ُ ٪َّ ٔ ِ ٢فٔی بَىٔی ُٓ ََل َٕ ٪ر ُج َّل أَ ٔ٣ي ّ٨ا َو ُي َ٘ا َُّ ٔ ٟ ٢ل ُج ٔ٣َ ١ا
اض َیت ََبا َي ٌُ َ
ٓ ٔیطٔ َط ِی ْئ َٓ ُی ِؼبٔحُ اُ ٨َّ ٟ

اَ ٪و َ٣ا أُبَالٔی أَیَّ ٥ِ ُٜبَا َي ٌِ ُت
ِ َز َٕ ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٢ی٤ا َٕ ٪و َِ َ٘ ٟس أَتَی ًَل َ َّی َز َْ ٣
ْظ َٓ ُط َو َ٣ا أَ ِجََ ٠س ُظ َو َ٣ا فٔی َِٗ٠بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٘ا َُ ٢ح َّب ٔة َ ِ
أَ ًِ َ٘ َُ ٠ط َو َ٣ا أَ ِ َ
ْصاًّ ٔ ٧یا َر َّز ُظ ًَل َ َّی َساً ٔیطٔ َٓأ َ َّ٣ا ا َِ ٟی ِو َ٤ََ ٓ ٦ا ُُ ٨ِ ٛت أُبَای ٔ ٍُ ِ ٔ ََّل ُٓ ََلّ٧ا َوُٓ ََلّ٧ا
اِ ٣ُ ٪ش٤ّ ٔ ٠ا َر َّز ُظ ًَل َ َّی ِاْل ٔ ِس ََل َُ ٦وِ ٔ ِ ٪ک َ َ
َٟئ ٔ ِ ٩ک َ َ
اَ ٪ن ِ َ

دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،اشمع ،زدی نب فبہ ،زح ہف ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہہک مہ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےندفابںیت ایبؿیکںیھت۔اؿںیمےساکیوتںیمدھکیاکچافردفرسیاکااظتنررکراہوہں۔آپےنمہےسایبؿایکہکاامتن
ولوگںےکدولںیکرہگاح ںیمارتیرھپاؿولوگںےنرقآؿےساساکمکحاجؿایل،رھپتنسےساجؿایل،افرمہےساسےک اھٹ
اجاکیناحؽایبؿایک۔آپےنرفامای ہکآد یدنینوسےئاگافراامتناسےکدؽےسااھٹ یاجےئیگافراساکاکیدلدنالاساشنؿرہ
اجاگیئ۔رھپوسےئاگوتابیقاامتنیھباسےکدؽےساکنؽ یاجےئیگ۔وتاساکاشنؿآہلبیکرطحابیقرےہاگ۔ےسیجاگنچریوکا ےن
اپؤں ےس ڑلاکھےئ افر فہ وھپؽ اجےئ افر وت اس وک ارھب وہا دےھکی احالہکن اس ںیم وکح  زیچ ںیہن۔ احتل ہی وہیگ ہک ولگ آ س ںیم
رخدیفرففتخرکںیےگنکیلوکح اامتنوکاداںیہنرکےاگاہیںکتہکاہکاجاگیئہکینبالفںںیماکیاامتندارآد یےہافریسک
ےکقلعتماہکاجاگیئہکسک دقراعلقےہسکدقررظفیےہ افرسکدقراجشعےہاحالہکناسےکدؽںیمراح  رھب یھباامیؿہن
وہ افر مہ رپ اکی زامہن ااسی سگراکچ ےہ ہک یسک ےک اہھت رخدی ف رففتخ رکےن ںیم ھچک رپفاہ ہن وہیت یھت۔ ارگ املسمؿ وہات وت اس وک
االسؾافررصناینوہاتوتاسےکودداگرارمایہےسابزرےتھکنکیلآلکجالفںالفں(ینعاخص)ولوگںےسیہرخدیفرففتخرکات
وہں،
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اشمع،زدینبفبہ،یذ ہفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اامتناھٹاجےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1419

راوی  :ابو اٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل  ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٢
اض ک َ ِاْلٔب ٔ ٔ ١ا ِٔ٤ٟائ َ ٔة ََل َتکَازُ َتحٔ ُس ٓ َٔیضا َراح ٔ َّ ٠ة
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا اُ ٨َّ ٟ
اوباامیلؿ ،بیعش،زرہی،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےنایبؿایک

ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ولگ اےسی وہں ےگ ےسیج افٹن ہک ڑکنیسفں یک دعتاد وہ نکیل
وساریےکاقلبوکح ہنوہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رایءافررہشتاکایبؿ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رایءافررہشتاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1420

راوی ٣ :شس ز ،یحٌی  ،سٔیا  ،٪س٤٠ہ بٛ ٩ہی( ١زوَسی س٨س) ابونٌی ،٥سٔیا ،٪س٤٠ہ ،ج٨سب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪ح َّسثَىٔی َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ُٛ ٩ض ِی ٕ ١ح و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ُج َِ ٨سبّا َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ٥َِ ٟأَ ِس َ ٍِ ٤أَ َح ّسا َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ي ِ َ ٍ ُظ

َٓ َسِ َ ٧و ُت ُٔ ٨ِ ٣ط ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠س ََّ ٍَ ٤س َّ ٍَ ٤اہللُ بٔطٔ َو َ ٩ِ ٣یُ َزأِی یُ َزأِی اہللُ بٔطٔ

دسم د ،ییحی  ،ایفسؿ ،ہملس نب کہنل (دفرسی دنس) اوبمیعن ،ایفسؿ ،ہملس ،دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ وک
ایبؿرکےتوہےئانسہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسافراؿےکالعفہیسکافرےسںیمےنہیںیہنانسںیماؿےکرقبیاچنہپوتاؿ
وک ےتہک وہےئ انس وہک یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک سج ےن رہشتیک وخاشہ ےس وکح  اکؾ ایک وت اہلل اعتٰیلاس وک رہشتاطع
رکےاگافرسجےنداھکیفےیکرغضےسوکح اکؾایکوتاہللاسیکومندرکدےاگ۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،ہملسنبکہنل(دفرسیدنس)اوبمیعن،ایفسؿ،ہملس،دنجبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجاہللیکااطتعںیموکششرکے۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجاہللیکااطتعںیموکششرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1421

راوی  :ہسبہ ب ٩خاٟس ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟکٌ٣ ،اذب ٩جب ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ص ُِسبَ ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔ بِ َٔ ٩ج َب َٕ ١رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
َّ
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
آِةُ اَّ ٟز ِح َٔ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا ٌَُ ٣اذُ ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َ
بَ ِي َ٤َ ٨ا أََ٧ا َرز ٔ ُ
یٕ أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص بَ ِیىٔی َوبَ ِي َ٨طُ َِٔل ٔ َ
ک ث ُ ََّ ٥س َار َسا ًَ ّة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ٌَُ ٣اذُ بِ ََ ٩ج َب ٕ١
ک َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َس ٌِ َسیِ َ
ک ث ُ ََّ ٥س َار َسا ًَ ّة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ٌَُ ٣اذُ ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َ
َو َس ٌِ َسیِ َ
ک َٗا ََ ٢ص َِ ١ت ِسرٔی َ٣ا َح ُّ ٙاہللٔ ًَل َی ً َٔبازٔظ ٔ ُُِٗ ٠ت اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََ ٢ح ُّ ٙاہللٔ ًَل َی
ک َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َس ٌِ َسیِ َ
ُُِٗ ٠ت َٟب َّ ِی َ

ک َٗا َ٢
ً َٔبازٔظ ٔأَ َِ ٪ي ٌِبُ ُسو ُظ َو ََل ي ِ ٔ
ک َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َس ٌِ َسیِ َ
ُرش ُٛوا بٔطٔ َط ِی ّئا ث ُ ََّ ٥س َار َسا ًَ ّة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ٌَُ ٣اذُ بِ ََ ٩ج َب ُِٕ ٠ُٗ ١ت َٟب َّ ِی َ
َص َِ ١ت ِسرٔی َ٣ا َح ُّ ٙا َِٔ ٌٟباز ٔ ًَل َی اہللٔ ِٔذَا ٓ ٌََُ٠و ُظ ُُِٗ ٠ت اہللُ َو َر ُسوُٟطُ أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََ ٢ح ُّ ٙا َِٔ ٌٟباز ٔ ًَل َی اہللٔ أَ ََِ ٪ل ي ٌَُ ِّذبَ ُض ِ٥
دہہب نب اخدل ،امہؾ ،اتقدہ ،اسن نب امکل،اعمذنب لبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکےھچیپوساراھت،ریمے افرآپےکدرایمؿرصػاپالؿیکڑکلیاحلئیھت،آپ ےنرفامایاےاعمذںیمےن رعضایککیبل ای
روسؽ اہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسفدعسکی،آپ ےنرفامای۔ایک متاجےتن وہہکاہلل اکدنبے رپ ایک قحےہ؟ ںیم ےن اہکاہلل افر اس
ےک روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس زایدہ اجےتن ںیہ ،آپ ےن رفامای ہک اہلل اک قحدنبے رپ ہی ےہ ہک اس یک ابعدت رکے افر یسک وک
اساکرشکیہنانب ےئرھپوھتڑیدریےلچافررفامای۔اےاعمذنبلبج!ںیمےناہکہککیبلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفدعس
کی،آپےنرفامایایکمتاجےتنوہہکبجدنبےاساکؾوکرکںیلوتاہللرپدنبےاکایکقحےہ؟ںیمےناہکاہللافراسےکروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسزایدہاجےتنںیہآپےنرفامایدنبےاکقحاہللرپہیےہہکفہاؿوکذعابہندے۔

رافی  :دہہبنباخدل،امہؾ،اتقدہ،اسننبامکل،اعمذنبلبجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتاعضاکایبؿ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وتاعضاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1422

راوی ٣ :اٟک ب ٩اس٤اًی ،١ز٫ي ٍ ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

أ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠ا َٗ ْة
َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
ک بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْ ٍ َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ک َ َ
َٗا َ ٢ح و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ا َِٔ ٟزَار ُّٔی َوأَبُو َخإ ٔ ٟس اَلِ َ ِح َ٤زُ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس َّ
اٟلؤی ٔ ٩ِ ًَ ١إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت َ٧ا َٗ ْة َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی

َّ
َ
ک ًَل َی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن
رعاب ٔ ٌّی ًَل َی َٗ ٌُوز ٕ َُ ٟط ٓ ََش َب َ٘ َضا َٓا ِط َت َّس ذََ ٔ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ ٥َ ٠ت َش َّیم ا ِِ ٌَ ٟـ َبا َئ َوکَاِ َ ٧ت ََل ُت ِش َب َُ َٓ ٙحا َئ أ ِ َ
اٟسَ ِ ٧یا ِ ٔ ََّل َو َؿ ٌَ ُط
َو َٗاُٟوا ُسب ٔ َ٘ ِت ا ِِ ٌَ ٟـ َبا ُئ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠حًّ٘ا ًَل َی اہللٔ أَ ََِ ٪ل َی ِز َٓ ٍَ َط ِیئّا ُّٔ ٩ِ ٣
امکل نب اامسلیع ،زریہ ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس اکی افینٹن یھت (دفرسی دنس ) دمحم ،ازاری فاوب اخدل ،ارمح ،دیمح  رلی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
اںوہںےنایبؿایکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاکیافینٹنیھتسجاکانؾابضعءاھتوکح اجونراسےکآےگہنڑبھاتکساھت
اکی ارعایب ا ےن افٹن رپ وسار وہ رک آای ا فر اس ےک آےگ ڑبھ ایگ۔ املسمونں وک ہی اشؼ سگرا ،افر م ےن ےگل ہک ابضعء ےھچیپ رہ یئگ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللرپقحےہہکداینںیمسجزیچوکدنلبرکےوتاسوکآرخںیمتسپرکدے۔
رافی  :امکلنباامسلیع،زریھ،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وتاعضاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1423

راوی ٣ :ح٤س بً ٩ث٤ا ٪بَ ٩ک ا٣ة ،خاٟسب٣ ٩د٠س ،س٠امی ٪ب ٩بَلَ ،٢یک بً ٩بساہلل ب ٩ابی ٤٧زہً ،لاء ،ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َی ُ
َکا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٢ح َّسثَىٔی َ ٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪بِ َٔ َ ٩
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠اہللَ َٗا ًََ ٩ِ ٣َ ٢ا َزی لٔی َوًّ ٔ ٟیا َٓ َ٘ ِس آذَُ ِ ٧ت ُط
أَبٔی ٔ٤َ٧ز ٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ُق ُب ِلٔ َ َّی بٔاَ ٨َّ ٟوآ ٔ َٔ ١حًَّی أُح ٔ َّب ُط
ُق َب ِلٔ َ َّی ًَ ِبسٔی بٔظَ ِی ٕئ أَ َح َّب ِلٔ َ َّی ٔ٤َّ ٣ا ا ِٓت َ َ ٍ ِؿ ُت ًََِ ٠یطٔ َو َ٣ا َیزَا ُِ ًَ ٢بسٔی َی َت َ َّ
َح ٔب َو َ٣ا َت َ َّ
بٔا ِِ َ ٟ
َٓإٔذَا أَ ِحبَب ِ ُت ُط ُُ ٨ِ ٛت َس ُِ ٌَ ٤ط َّأ ٟذی َي ِش َ ٍُ ٤بٔطٔ َو َب َ َّ
ْص بٔطٔ َو َی َس ُظ َّأًٟی یَ ِب ٔل ُع ب ٔ َضا َورٔ ِج َُ ٠ط َّأًٟی یَ ِ٤شٔی ب ٔ َضا َوِ ٔ ِ٪
ْص ُظ أ ٟذی یُ ِب ٔ ُ
َ

َ
َ
اس َت ٌَاذَنٔی ََلًُ َ
ُک ُظ ا ِِ ٤َ ٟو َت
َسأ َٟىٔی ََل ُ ًِ ٔل َي َّ٨طُ َو َٟئ ٔ ِِ ٩
ٔیذَّ٧طُ َو َ٣ا َت َز َّز ِز ُت ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ أَ٧ا َٓأًُ٠طُ َت َز ُّززٔی ًَ َِ ٩نٔ ِٔص ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ٔ ٣یَ ِ َ
َک ُظ ََ ٣شائ َ َت ُط
َوأََ٧ا أَ ِ َ
دمحم نب نامثؿ نب رکاۃم ،اخدل نب دلخم ،امیلسؿ نب البؽ ،رشکی نب دبعاہلل نب ایب رمنہ ،اطعء ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللرفاماتےہسجےنریمےدفتسےسدینمشیکںیماسےس
االعؿگنجرکاتوہں۔افر ریمادنبہریمیرفضیکوہح زیچفںےکذرہعیریمارقب احلصرکاتےہ افرریمادنبہ ہشیمہونالف ےک
ذرےعیھجمےسرقباحلصرکاتےہاہیںکتہکںیماسےستبحمرکےن اتگوہں،بجںیماسےستبحمرکےن اتگوہںوتاس
ےک اکؿ وہاجات وہں سج ےس فہ اتنس ےہ افر اس یک آھکن وہاجات وہں سج ےس فہ داتھکی ےہ افر اس اک اہھت وہاجات وہں سج ےس فہ
ڑکپاتےہافراساکاپؤںوہاجاتوہںسجےسفہاتلچےہ۔افرارگفہھجمےسوکح زیچاماتگنےہوتںیماےسداتیوہںافرارگھجمےسانپہ
امےگنوتانپہداتیوہںافرسجاکؾوکرکےنفاالوہاتوہںاسےکرکےنںیمےھجمرتددںیہنوہات۔سجدقرےھجمسفنومنمےسرتدد
وہاتےہہکفہومتوکرکمفہاتھجمسےہافرںیماسےکرباےنھجمسوکرکمفہاتھجمسوہں۔

رافی  :دمحمنبنامثؿنبرکاۃم،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ،رشکینبدبعاہللنبایبرمنہ،اطعء،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکںیمافرایقتماسرطحےجیھبےئگںیہسجرطحہی...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکںیمافرایقتماسرطحےجیھبےئگںیہسجرطحہیدفاایلگنں،افرایقتماکاعمہلمسبآھکنےکےنکپھجیکرطحہکلباسےسیھبدلجوہاگ،
کشیباہللاعتٰیلرہزیچرپاقدرےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1424

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی ،٥ابوُشا ،٪ابوحاز ،٦سہ١

اَ ٪ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض َٕٗ ١ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ٣زِ َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
بُ ٌٔ ِث ُت أََ٧ا َو َّ
اٟشا ًَ َة صَ ََ ٜذا َو ُي ٔظي ٍُ بٔإ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ ٓ ََی ُُّ ٤س بٔض ٔ َ٤ا
دیعس نب ایب رممی ،اوباسغؿ ،اوباحزؾ ،لہس ےس رفاتی رکےت ںیہ۔ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای۔ںیمافرایقتماسرطحےجیھبےئگںیہافراینپدفونںاویلگںےسااشرہایک،رھپاؿدفونںوکالیھپای۔
رافی  :دیعسنبایبرممی،اوباسغؿ،اوباحزؾ،لہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکںیمافرایقتماسرطحےجیھبےئگںیہسجرطحہیدفاایلگنں،افرایقتماکاعمہلمسبآھکنےکےنکپھجیکرطحہکلباسےسیھبدلجوہاگ،
کشیباہللاعتٰیلرہزیچرپاقدرےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1425

راوی ً :بس اہلل ٣ح٤س جٌفی ،وہب ب ٩جزیز ،طٌبہٗ ،تازہ و ابو اٟتیاح ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ص َُو اُ ٟح ٌِف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َوأَبٔی اٟتَّیَّاحٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بُ ٌٔ ِث ُت أََ٧ا َو َّ
اٟشا ًَ َة ََ ٛضا َتي ِ ٔن
دبعاہللدمحمیفعج،فبہنبرجری،ہبعش،اتقدہفاوباایتلح،رضحتاسنریضاہلل ہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبن
یلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکںیماجیھبایگوہںاحالہکنایقتماؿدفونںاویلگنںیکرطحےہ۔
رافی  :دبعاہللدمحمیفعج،فبہنبرجری،ہبعش،اتقدہفاوباایتلح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکںیمافرایقتماسرطحےجیھبےئگںیہسجرطحہیدفاایلگنں،افرایقتماکاعمہلمسبآھکنےکےنکپھجیکرطحہکلباسےسیھبدلجوہاگ،
کشیباہللاعتٰیلرہزیچرپاقدرےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1426

راوی  :یحٌی ب ٩یوسٕ ،ابوبُک ،ابوحؼين ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو بَ ُِکٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َح ٔؼي ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩یُو ُس َ
بُ ٌٔ ِث ُت أََ٧ا َو َّ
 ٩ِ ًَ ١أَبٔی َح ٔؼي ٕن
َسائ ٔی ُ
اٟشا ًَ ُة ََ ٛضا َتي ِ ٔن َي ٌِىٔی ِ ٔ ِػ َب ٌَي ِ ٔن َتا َب ٌَ ُط ِ ٔ ِ َ
ییحینبوی ف،اوبرکب،اوبنیصح،اوباصحل،اوبرہریہریضا ہللہنعےسرفاتیرکےتںیہیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکںیم اجیھب
ایگوہںاحالہکنایقتماؿدفونںینعاویلگنںیکرطحےہ۔ارسالیئےنوباہطساوبنیصحاسیکاتمتعبںیمرفاتیایکےہ۔

رافی  :ییحینبوی ف،اوبرکب،اوبنیصح،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1427

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،ابواٟز٧ازً ،بس اٟزح ،٩٤ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّ
َّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
ک
وََ ٓ ٪ذَ ٔ ٟ
اض آ َُ٨٣وا أَ ِج ََ ٌُ ٤
َفآ َصا اُ ٨َّ ٟ
اٟشا ًَ ُة َحًی َت ِل ٍَ ُ٠اٟظ ُِ ٤ص ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا َٓإٔذَا كَِ ٌََ ٠ت َ َ
 ١أَ ِو ََ ٛش َب ِت فٔی ِ ٔ َی٤اَ ٔ ٧ضا َخي ِ ّ ٍا َو ََ ٟت ُ٘و ََّ َّ٩٣
رش اَّ ٟز ُج ََل ٔ٪
ح ٔي َن َلَ یَ َِ ٍُ َٔ ٨نٔ ِّشا ِ ٔ َی٤اَُ ٧ضا َ ٥َِ ٟت ٩ِ ُٜآ َِ ٨َ ٣ت ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ُ
اٟشا ًَ ُة َو َٗ ِس َن َ َ

ثَ ِوبَ ُض َ٤ا بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا ٓ َََل َیت ََبا َي ٌَأ٧طٔ َو ََل َی ِلؤیَأ٧طٔ َو ََ ٟت ُ٘و ََّ َّ٩٣
 ١ب ٔ َ٠ب َ ٔن َ ِ٘ ٔ ٟحتٔطٔ ٓ َََل یَ ِل ٌَ ُُ ٤ط َو ََ ٟت ُ٘و ََّ٩٣
ْص َٖ اَّ ٟز ُج ُ
اٟشا ًَ ُة َو َٗ ِس ا ِن َ َ

اٟشا ًَ ُة َوص َُو َیُ ٔ ٠یم َح ِو َؿ ُط ٓ َََل َي ِشقٔی ٓ ٔیطٔ َو ََ ٟت ُ٘و ََّ َّ٩٣
َّ
اٟشا ًَ ُة َو َٗ ِس َر َٓ ٍَ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأُک ِ ََ ٠ت ُط ِلٔ َی ٓ ٔیطٔ ٓ َََل َی ِل ٌَ َُ ٤ضا

اوباامیلؿ ،بیعش ،اوبازلاند ،دبع ارلنمح ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرف امایہکایقتماسفتقکتاقمئہنوہیگبجکتہکآاتفبرغمبےسعولعہنوہافربجولگآاتفبرغمبےسعولع
وہات وہا دھکی ںیل ےگ وت اسرےولگ اامیؿ ےل آںیئ ےگ نکیل ااسی فتق وہاگ سج ںیم یسک صخش اک اامیؿ اس وک عفن ہن اچنہپےئ اگ۔
بج کت ہک ےلہپ ےس اامیؿ ہن الای وہ افر ایقتم اس رطح اقمئ وہاجےئ یگ ہک دف آد ی (رخدی ف رفتخ ےک ےئل) ڑپکے الیھپےئ
وہں ےگ نکیل رخدی فرفتخ ںیہناپںیئ ےگ افر ہن اس وک ٹیپل ںیکس ےگ افر وکح  صخش افینٹن اکدفدھ ےل رک الچ وہاگ نکیل فہ اس وک
ےنیپہناپےئاگہکایقتماقمئوہاجےئیگاکیآد یا ےناجونروک الپےنےکےئلوحضایتررکراہوہاگافرا ےناجونرفںوکالپےنہن
اپےئاگہکایقتماقمئوہاجےئیگ۔

رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،دبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاہللیکالماقتوکدنسپرکاتےہاہللاعتٰیلاسےسےنلموکدنسپرکاتےہ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وجصخشاہللیکالماقتوکدنسپرکاتےہاہللاعتٰیلاسےسےنلموکدنسپرکاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1428

راوی  :ححاد ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،ا٧صً ،بازہ ب ٩ػا٣ت

َّاد َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
َح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
َ
َ
ُک ُظ ا ِِ ٤َ ٟو َت َٗا َ٢
َک َظ َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َ ٔ
أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ أَ َح َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟائَطُ َو َٔ َ ٩ِ ٣
َک َظ اہللُ َ٘ ٔ ٟائَطُ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة أ ِو َب ٌِ ُف أ ِز َوا ٔجطٔ َِّٔ ٧ا ََ ِ ٨َ ٟ
َکا َ٣تٔطٔ ََِٓ ٠ی َص َط ِی ْئ أَ َح َّب َِِٔ ٟیطٔ ٔ٤َّ ٣ا أَ َ٣ا َُ ٣ط َٓأ َ َح َّب
رض ُظ ا ِِ ٤َ ٟو ُت بُ ِّ َ
رش بٔز ٔ ِؿ َوا ٔ ٪اہللٔ َو َ َ
َِ ٟی َص ذَا ٔک َو َل َّ٩ٜٔا ِِ ٤ُ ٟؤ ِٔٔ ٩َ ٣ذَا َح َ َ
َ
َک َظ
َک َظ َِِٔ ٟیطٔ ٔ٤َّ ٣ا أَ َ٣ا َُ ٣ط َ ٔ
رش بٔ ٌَ َذ ٔ
رض بُ ِّ َ
اب اہللٔ َو ًُ ُ٘وبَتٔطٔ ََِٓ ٠ی َص َط ِی ْئ أَ ِ َ
اَف ِٔذَا ُح ٔ َ
َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َوأ َح َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُط َوِ ٔ َّ ٪ا ِٟک َ ٔ َ

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َو َ ٔ
ْص ُظ أَبُو َزا ُو َز َو ًَ ِْ ٤زو ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َو َٗا ََ ٢سٌ ْ
َک َظ اہللُ َ٘ ٔ ٟائَطُ ا ِخ َت َ َ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اجحج،امہؾ،اتقدہ،اسن،ابعدہنباصتم،یبنیلصاہللہیلعفآہل فملسےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامای،وجصخشاہللیکالماقتوک
دنسپ رکات ےہ اہلل اس ےس ےنلم وک دنسپ رکات ےہ افر وج صخش اہلل وک اندنسپ رکات ےہ اہلل اس ےس ےنلم وک اندنسپ رکات ےہ۔ رضحت اعہشئ
ریض اہلل اعتٰیل اہنع ای آپ یک یسک دفرسی ویبی ےن رعض ایک ہک مہ ومت وک ربا ہ ےتھج ںیہ آپ ےن رفامای۔ ابت ہی ںیہن ےہ ہکلب
بلطمہیےہہکسجومنمیکفافتاکفتقرقبیآاتےہوتاسوکاہللیکراضدنمیافرزبریگیکوخربخشیدیاجیتےہانچہچنوج
زیچاسےکآےگوہیتےہاسےسرتہبوکح زیچاےسولعمؾںیہنوہیتافراہللےسےنلموکافراہللاسےسےنلموکدنسپرکاتےہافراکرف
یکومتاکبجفتقآاتےہوتاہللےکذعابافراسیکانرایگضیکربخانسح اجیتےہاسےکاسےنموجزیچوہیتےہاسےسزایدہ

انوگاروکح زیچںیہنوہیت،انچہچنفہاہللےسےنلموکافراہللاسےسےنلموکاندنسپرکاتےہ ،اوبداؤدافررمعفےنہبعشےس اسوکرصتخما
لقنایکافردیعسےنوبہطساتقدہزرارہ،دیعس،اعہشئریضاہللاعتٰیلہنع،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایک۔
رافی  :اجحج،امہؾ،اتقدہ،اسن،ابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وجصخشاہللیکالماقتوکدنسپرکاتےہاہللاعتٰیلاسےسےنلموکدنسپرکاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1429

ابو٣وسی
راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،بزیس ،ابوبززہ ،حرضت
ٰ

وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َک َظ اہللُ َ٘ ٔ ٟائَطُ
َک َظ َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َ ٔ
َ ٩ِ ٣أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ أَ َح َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟائَطُ َو َٔ َ ٩ِ ٣
دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیس ،آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسرفاتیرکےت ںیہ ،آپ ےنرفامایہک
وجآد یاہللےسےنلم وکدنسپرکاتےہاہللاسےسےنلموکدنسپرکاتےہ افروجصخشاہلل ےسےنلموک اندنسپرکاتےہاہللاس ےسےنلم وک
اندنسپرکاتےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وجصخشاہللیکالماقتوکدنسپرکاتےہاہللاعتٰیلاسےسےنلموکدنسپرکاتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1430

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ورعوہ ب ٩زبي ٍ

َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔفٔی رٔ َجا ٕ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َو ُ ِ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢وص َُو
ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ک َ َ

یح ُِٔ َّ ٧ط  ٥َِ ٟيُ ِ٘ َب ِف ٔ َ ٧ي ٌّی َٗ ُّم َحًَّی َی َزی ََ ٌَ ِ٘ ٣س ُظ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ث ُ َّ ٥یُ َديَّ ٍُ َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ َ ٢بٔطٔ َو َرأِ ُس ُط ًَل َی َٓد ٔ ٔذی ُُش َٔی ًََِ ٠یطٔ َسا ًَ ّة ث ُ َّ٥
َػ ٔح ْ
أَٓ َ َ
رعٓ ُِت أَُ َّ ٧ط ا َِ ٟحس ُ
ْص ُظ ِلٔ َی َّ
ا٪
اٟش ِ٘ ٕٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا َُّ ٠ٟض َّ ٥اَّ ٟزٓ َٔی ٙاَلِ َ ًِل َی ُُِٗ ٠ت ِٔذّا َلَ َی ِد َت ُ
ٔیث َّأ ٟذی ک َ َ
ارَ٧ا َو ََ
َآَ ٚأ ِط َد َؽ َب ََ
آِ کَٕ ٤َ ٔ ٠ة َتک َ َّ ٥َ ٠ب ٔ َضا أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠وُ ُٟط َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥اَّ ٟزٓ َٔی ٙاَلِ َ ًِل َی
یُ َح ِّسث ُ َ٨ا بٔطٔ َٗاَِ ٟت َٓکَاِ َ ٧ت تَٔ ٠
ِک ٔ َ
ُّ
ییحینبریکب،ثیل ،لیقع،انباہشب،دیعسنببیسمفرعفہ نبزریبےسرفاتیرکےت ںیہہکاؿدفونں ےندنچالہ ملعیکوموجد
یگںیمایبؿایکہک،رضحت اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعزفہج یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
اینپدنتریتسیکاحتلںیمرفامےتےھتہکیسکیبنہیلعامالسؾیکاسفتقکتفافتںیہنوہح بجکتہکاسوکتنجںیماسیک
ہگجہنداھکدییئگ،رھپ(زدنیگافرومتںیم)اایتخردایایگبجآپیکفافتاکفتقرقبیآایوتآپاکرسریمیراؿرپاھت،آپ
لل َّ
ِ
ھ
َ
ُ
َ
رپوھتڑیدرییشغاطریریہ،رھپاافہقوہاوتآپےنتھچیکرطػاگنہااھٹح ،رھپرفامای(ا ّمارلَّ َ
ف َْٔال ْیَل)ںیمےناہک،ہکآپ
ابںیمہاایتخرہنرکںیےگافرںیمےنھجمسایلہکفیہابتےہوجآپمہےسرفامایرکےتےھت،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
لل َّ
ِ
ھ
َ
اکایبؿےہہکآرخیہملکوجآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہیہیہملکاھتہکا ُ َّمارلَّ َ
ف َْٔال ْیَل۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،دیعسنببیسمفرعفہنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکساتومتاکایبؿ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رکساتومتاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1431

ًیسی ب ٩یو٧ص٤ً ،ز ب ٩سٌیس ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ ،ابوً٤ز و ذٛو ا ٪حرضت ًائظہ رضی اہلل
راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس ب٣ ٩ی٤وٰ ،٪
تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة أَ َّ ٪أَبَا ًَ ِ٤ز ٕو

ا ٪بَي ِ َن َی َسیِطٔ
اِ ٣َ ٪ول َی ًَائٔظَ َة أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا کَاِ َ ٧ت َت ُ٘و َُ ٪َّ ٔ ِ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ذ ََِ ٛو َ

ئ ٓ ََی َِ ٤ش ُح بٔض ٔ َ٤ا َو ِج َض ُط َو َي ُ٘و َُ ٢لَ ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ ِ ٔ َِّ ٤َِ ٠ٟٔ ٪و ٔ
ت
َ ١ی َسیِطٔ فٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ک ًُ َ٤زُ َٓ َح ٌَ َ ١یُ ِسخٔ ُ
َر َِ ٛو ْة أَ ِو ًَُِ ٠ب ْة ٓ َٔیضا َ٣ائْ َي ُظ ُّ
ُکا ٕ
ت ث ُ ََّ ٥ن َؼ َب َی َس ُظ َٓ َح ٌَ ََ ١ي ُ٘و ُ ٢فٔی اَّ ٟزٓ ٔٔی ٙاَلِ َ ًِل َی َحًَّی ُٗب ٔ َف َو َ٣اَِ ٟت َی ُس ُظ
َس َ َ
دمحمنبدیبعنبومیمؿٰ،یسیعنبویسن،رمعنبدیعس،انبایبملنکہ،اوبرمعفذوکاؿرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےکآزادرکدہالغؾ

رضحت اعہشئ ےک قلعتمایبؿ رکےت ںیہ ،فہ رفامیت ںیھتہک روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسےنمآپ ےک ااقتنؽ ےکفتق
روکہ ای (رافی وک کش ےہ) علنٹہ ینع اکی ربنت اھت ،سج ںیم آپ ا ےن دفونں اہھت اپین ںیم ڈاےتل افر اؿ وک ا ےن رہچے رپ ےتلم ،افر
لل َّ
ِ
ھ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
﵀َّےبکش ومتںیمڑبیفیلکتےہ ،رھپا ےناہھتوکڑھکا رکےک رفامایا ّمارلّ َ
ف ْٔالیَلاہیں کتہک آپیک
رفامےت َل ِإلجَ َش ِإ َّلا ُ
رفح(شابرک)ضبقوہیئگافرآپاکاہھت(شابرک)کھجایگ۔
رافی  :دمحمنبدیبعنبومیمؿٰ،یسیعنبویسن،رمعنبدیعس،انبایبمل جنکہ،اوبرمعفذوکاؿرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوک رنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رکساتومتاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1432

راوی  :ػس ٗہً ،بس ہ ،ہظا ٦اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
و ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
رع ٔ
اب ُج َٔا ّة َیأِتُ َ
َح َّسثَىٔی َػ َس َٗ ُة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ا ٪رٔ َج ْ
ا ٩ِ ٣ٔ ٢اَلِ ِ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی ِشأَُٟوُ َ ٧ط ًََ٣ی َّ
ا ٪یَ ُِ ٨وزُ ِلٔ َی أَ ِػ َِزٔص ََِٔ ٓ ٥ی ُ٘و َُ ٪ِ ٔ ِ ٢يٌ ِٔع صَ َذا ََل یُ ِسر ُِٔ ٛط ا َِ ٟض َز َُ ٦حًَّی َت ُ٘ َوَِ ٠ًَ ٦ی٥ِ ُٜ
اٟشا ًَ ُة َٓک َ َ
َسا ًَ ُتَٗ ٥ِ ُٜا َ ٢صٔظَ ْاَ ٦ي ٌِىٔی َِ ٣و َت ُض ِ٥
دصہق ،دبع ہ ،اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ارعاویبں ںیم
ےسھچکولگآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآےتافروپےتھچہکایقتمبکآےئیگ،آپیلصاہللہیلعفملس اؿ
ےکوھچےٹیکرطػدھکیرکرفامےتہکارگہیصخشزدنہراہوتاسرپڑباھاپںیہن آےئاگاہیںکتہکمترپایقتمآاجےئیگ،اشہؾ
ےناہکینعومتآاجےئیگ۔
رافی  :دصہق،دبعہ،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رکساتومتاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1433

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ح٠ح٠ہٌ٣ ،بس بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک ،ابوٗتازہ ب ٩ربعی انؼاری رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ح َِ ٠ح ََ ٠ة ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩ب ٔس بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
یح َو ُِ ٣شت َ َ ٍ ْاح ُٔ ٨ِ ٣ط
ا ٪یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠زَّ ًََِ ٠یطٔ بٔحٔ ََ ٨ازة ٕ َٓ َ٘ا َِ ٣ُ ٢شتَ ٍ ٔ ْ
رٔبِع ٔ ٕٓی اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَُ َّ ٧ط ک َ َ

َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ا ِِ ٤ُ ٟشتَ ٍٔیحُ َوا ِِ ٤ُ ٟشت َ َ ٍا ُح ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ُس ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ُ ٣ي ِشتَ ٍٔیحُ َٔ ٩ِ ٣ن َؼ ٔب اُّ ٟسَ ِ ٧یا َوأَذَا َصا ِلٔ َی َر ِح َٔ ٤ة اہللٔ
َوا ِِ ٌَ ٟب ُس ا َِٟٔا ٔجزُ َي ِشتَ ٍٔی ُح ُٔ ٨ِ ٣ط ا َِٔ ٌٟبازُ َوا ِٟب ٔ ََلزُ َو َّ
اٟظ َحزُ َو َّ
اب
اٟس َو ُّ

اامسلیع،امکل،دمحمنبرمعفخلجلہ،دبعمنببعکنبامکل،اوباتقدہنبریعبااصنریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہفہایبؿ
رکےتےھتہکاکیانجزہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےسسگراوتآپےنرفامای،ہی رتسمحی،،ےہای رتسماحہنمےہ،
ولوگں ےن وساؽ ایک ،ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رتسمحی افر رتسماح ہنم ایک ےہ۔ آپ ےن وجاب دای ومنم دنبہ داین یک
وتقشمں افروتبیصمں ےس اہلل اعتٰیلیک رتمح ںیمآراؾ اپان اچاتہ ےہ افردباکر دنبے ےس اہلل اعتٰیل ےکدنبے افر رہش ،افر درتخ
افروچاپےئ(رغہکیضاہللاعتٰیلیکامتؾولخمؼ)آراؾاپاناچےتہںیہ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،دمحمنبرمعفخلجلہ،دبعمنببعکنبامکل،اوباتقدہنبریعبااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رکساتومتاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1434

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ً ،بسربہ ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩ح٠ح٠ہ ،ابٌٛ ٩ب ،ابوٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ َربِّطٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ح َِ ٠ح ََ ٠ة َح َّسثَىٔی ابِ ٌُِ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة
یح َو ُِ ٣شت َ َ ٍ ْاح ُٔ ٨ِ ٣ط ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ُ ٣ي ِشتَ ٍٔی ُح
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٣ُ ٢شتَ ٍ ٔ ْ

دسمد،ییحی،دبعرہبنبدیعس،دمحمنبرمعفنبخلجلہ،انببعک،اوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایک
ہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرمدہرتسمحیافررتسماحہنموہاتےہ،اامیؿدارآراؾاپاناچاتہےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،دبعرہبنبدیعس،دمحمنبرمعفنبخلجلہ،انببعک،اوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ

رکساتومتاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1435

راوی  :ح٤یسی ،سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩ابی بُک ب٤ً ٩زوب ٩حز ،٦حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ُک بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزَِ ٕ ٦س ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَت ِ َب ٍُ ا ِ٤َ ٟی َِّت ث َ ََلثَ ْة َٓيَ ٍِ ٔج ٍُ اث ِ َ٨ا َٔ ٪ویَ ِب َقی ٌََ ٣طُ َواح ْٔس یَت ِ َب ٌُطُ أَصُِ٠طُ َو َ٣اُٟطُ َو ًَ َُ٠٤طُ َٓيَ ٍِ ٔج ٍُ أَصُِ٠طُ

َو َ٣اُ ُٟط َو َی ِب َقی ًَ َُ ُ٠٤ط

دیمحی ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب ایب رکب نب رمعفنب زحؾ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اؿ وک ےتہک
وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک تیم ےکےھچیپ نیت زیچںی اجیت ںیہ،دف وتولن آیت ںیہ افر اکی اس ےک
اسھترہاجیتےہ،اسےکرھگےکولگ،افراسیکدفتل،افراساکلمعاسےکاسھتاجاتےہ۔
رافی  :دیمحی،ایفسؿ،دبعاہللنبایبرکبنبرمعفنبزحؾ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رکساتومتاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1436

راوی  :ابو ا٤ٌ٨ٟا ،٪ح٤از ب ٩زیس ،ایوب٧ ،ا ٍٓ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ار َوِ ٔ َّ٣ا ا َِ ٟح َُّ ٨ة َٓ ُی َ٘ا َُ ٢ص َذا َُ ٌَ ِ٘ ٣س َک َحًَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا ََ ٣
رع َق ًََِ ٠یطٔ َُ ٌَ ِ٘ ٣س ُظ ُ ُِس َو ّة َو ًَ ٔظ ًّیا ِ ٔ َّ٣ا اُ ٨َّ ٟ
ات أَ َح ُس ُٔ ُ ٥ِ ٛ

تُ ِب ٌَ َث َِِٔ ٟیطٔ
اوب اامعنلؿ ،امحد نب زدی ،اویب ،ان عف ،انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےنایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکح  صخش رماجات ےہ وت حبص ف اشؾ اس اک اکھٹان تنج ای منہج ںیم اس وک دالھکای اجات ےہ افر
اسےساہکاجاتےہہکہیاہمترااکھٹانےہ،اہیںکتہکمت(اینپربقےس)ااھٹےئاجؤےگ۔
رافی  :اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،اویب،انعف،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رکساتومتاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1437

راوی ً :لی ب ٩جٌس ،طٌبہ ،اً٤ع٣ ،حاہس ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٟح ٌِ ٔس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ
ات َٓإُٔ َّ ٧ض ِِ َٗ ٥س أَٓ َِـ ِوا ِلٔ َی َ٣ا َٗ َّس ُ٣وا
َت ُش ُّبوا اَلِ َ َِ ٣و َ

یلعنبدعج،ہبعش،اشمع،اجمدہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیل اہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرمدفںوکرباالھبہنوہک،اسےئلہکفہاسزیچےکاپسچنہپےئگوجاںوہںےنایکاھت۔
رافی  :یلعنبدعج،ہبعش،اشمع،اجمدہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصروھپےنکناکایبؿ،اجمدہےناہکہکوصروبؼیکرطحاکیزیچےہزرجۃےکینعمخیچ...

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وصروھپےنکناکایبؿ،اجمدہےناہکہکوصروبؼیکرطحاکیزیچےہزرجۃےکینعمخیچےکںیہافرانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکانوقرےسرمادوصرےہراخٹفہےس
رمادیلہپوھپکنےہافررادۃفےسرماددفرسیوھپکنےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1438

راوی ً :بس اٌٟزیز بً ٩بس اہلل

اب ًَ ِ ٩أَبٔی َس ََ ٤َ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و ًَ ِبسٔ
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

َ
رع ٔد أَُ َّ ٧ض َ٤ا َح َّسثَا ُظ أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ا ِس َت َّب َر ُج ََل َٔ ٪ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َو َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟی ُضوز ٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟش٥ُ ٔ ٠
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اَلِ ِ َ
ٔب ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٨ِ ٔ ً ٥ُ ٔ ٠س
َو َّأ ٟذی ِاػ َلفَی َُ ٣ح َّّ ٤سا ًَل َی ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟی ُضوز ٔ ُّی َو َّأ ٟذی ِاػ َلفَی َُ ٣
وسی ًَل َی ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن َٗا ََِ َٓ ٢ـ َ

ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِ٣زٔظ ٔ َوأَ ِ٣ز ٔا ِِ ٤ُ ٟش٥ٔ ٔ ٠
ذََ ٔ ٟ
ک َََٓ ٠ل ََ ٥و ِج َط ا َِ ٟی ُضوز ٔ ِّی ٓ ََذ َص َب ا َِ ٟی ُضوز ٔ ُّی ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َ ٍ ُظ ب ٔ َ٤ا ک َ َ
وَ ٪ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٓأ َ ُٛو ُ ٪فٔی أَ َّو ٔ٩ِ ٣َ ٢
اض َي ِؼ ٌَ ُ٘ َ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل تُ َديِّ ٍُونٔی ًَل َی َُ ٣
وسی َٓإ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
وسی ٓ َٔیَ ٩ِ ٤ػٌ ََٔٓ ٙأَٓ َ
ا ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪ا ِس َت ِثى َی اہللُ
ُئ ُ
وسی بَاك ْٔع ب ٔ َحأ ٔ ٧ب ا ٌَِ ٟزِ ٔ
َاِ َٗ ٚبلٔی أَ ِو ک َ َ
غ ٓ َََل أَ ِزرٔی أَک َ َ
اَ ٣ُ ٪
ٔیَٓ ٙإٔذَا َُ ٣

دبعازعلسینبدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن ایبؿایکہکدفآدویمںےن اکیدفرسےوکرباالھباہک ،اؿ ںیمےساکیوت
املسمؿ اھت افر دفرسا وہیدی اھت املسمؿ ےن اہک ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امتؾ داین فاولں رپ
تلیضفیشخب۔وہیدیےناہکمسقےہاسذاتیکسجےنومٰیسہیلعامالسؾوکامتؾداینفاولںرپتلیضفیشخب،املسمؿوکاسرپہصغ
آایگافروہیدیےکرہچےرپامطہچنچنیھکامرا۔وہیدییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافرآپےساانپافراملسمؿ
اک اعمہلم ایبؿ ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ھجم وک ومٰیس ہیلع امالسؾ رپ تلیضف ہن دف اس ےئل ہک بس ولگ
ایقتمےکدؿوہیبشوہاجںیئےگوتںیمبسےسےلہپوہشںیمآؤںاگ،اسفتقدوھکیںاگ،ہکومٰیسہیلعامالسؾرعشاکانکرہ
ڑکپےوہےئںیہ۔ںیمںیہناجاتن،ہکآایومٰیسہیلعامالسؾوہیبشوہرکمہےسےلہپوہشںیمآےئگ،ایاؿولوگںںیمےسوہںےگ
ںیھنجاہللےنوہیبیشےسٰینثتسمرکدایوہاگ۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل

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

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وصروھپےنکناکایبؿ،اجمدہےناہکہکوصروبؼیکرطحاکیزیچےہزرجۃےکینعمخیچےکںیہافرانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکانوقرےسرمادوصرےہراخٹفہےس
رمادیلہپوھپکنےہافررادۃفےسرماددفرسیوھپکنےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1439

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ ٌَ ُٙ
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
أَ ٓ ٪یَ ٩ِ ٤ػٌ ََٔ ٙر َوا ُظ أَب ُو َسٌٔی ٕس ًَ ِ٩
وسی آخٔذْ بٔا ِِ ٌَ ٟز ٔ
غ ٓ ََ٤ا أَ ِزرٔی أَک َ َ
اض ح ٔي َن َي ِؼ ٌَ ُ٘ َ
وَٓ ٪أ َ ُٛو ُ ٪أَ َّو ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢آَ ٦إٔذَا َُ ٣
اُ ٨َّ ٟ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اوباامیلؿ ،بیعش ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فملس ےن رفامای ہک بج اسرے ولگ وہیبش وہاجںیئ ےگ وت ںیم بس ےس ےلہپ وہش ںیم آرک دوھکیں اگ ہک ومٰیس رعش اک انکرہ
ڑکپےوہےئںیہابںیمںیہناجاتنہکفہوہیبشوہےنفاولںںیمےسےھتہکںیہن۔اےساوبدیعسےنیبنےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتٰیلزنیموکاینپیھٹمںیمےلےلاگ،انعفےناسوکانبرمعریضاہللاعت ی...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اہللاعتٰیلزنیموکاینپیھٹمںیمےلےلاگ،انعفےناسوکانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےس،اںوہںےنآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیایک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1440

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩ابً ،١بساہلل  ،یو٧ص ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ

ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ي ِ٘ب ٔ ُف اہللُ اَلِ َ ِر َق َویَ ِلؤی َّ
ک أَیِ َُ٠٣ُ ٩و ُک
اٟش َ٤ا َئ ب ٔ َیٔ٤ئ٨طٔ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ق
اَلِ َ ِر ٔ

دمحم نباقملت ،دبعاہلل  ،ویسن ،زرہی ،دیعس نب بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس
رفاتی رکےت ںیہ ،ہک آپ ےن رفامای اہلل اعتٰیل (ایقتم ےک دؿ) زنیم وک یھٹم ںیم ےل اگ ،افر آامسؿ وک ا ےن داںیئ اہھت ےس ٹیپل
دےاگ،رھپرفامےئاگ،ہکںیمابداشہوہں،اشاہؿزنیماہکںںیہ؟
رافی  :دمحمنباقملب،دبعاہلل،ویسن،زرہی،دیعسنببیسمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اہللاعتٰیلزنیموکاینپیھٹمںیمےلےلاگ،انعفےناسوکانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےس،اںوہںےنآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیایک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1441

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یث ،خاٟس ،سٌیس ب ٩ابی ہَل ،٢زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار  ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ص ََٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
َّار ب ٔ َی ٔسظ ٔ َ٤َ ٛا
َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تُٜو ُ ٪اَلِ َ ِر ُق َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ُخ ِبزَ ّة َواح َٔس ّة یَ َت َُ َّٔ ٜؤ َصا ا َِ ٟحب ُ
َیَِٜٔأ ُ أَ َح ُس ُُ ٥ِ ٛخ ِبزَ َت ُط فٔی َّ
ک َیا أَبَا ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥أَ ََل
اٟش َ ٔ
َف ُ٧ز ُ َّل َٔلَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓأتََی َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟی ُضوز ٔ َٓ َ٘ا َ ٢بَ َار َک اٟزَّ ِح ََِ ٠ًَ ٩ُ ٤ی َ
أ ُ ِخبٔ ٍُ َک بُٔ٨ز ُ ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٗا َ ٢بَل َی َٗا ََ ٢تُٜو ُ ٪اَلِ َ ِر ُق ُخ ِبزَ ّة َواح َٔس ّة َ٤َ ٛا َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ک َحًَّی بَ َس ِت َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أََلَ أ ُ ِخبٔ ٍُ َک بٔإ ٔ َزا ٔ٣ض ٔ َِٗ ٥ا ََ ٔ ِ ٢زا ُُ ٣ض ِ ٥بَ َاَل ْ٦
َٓ َ٨وَ َز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٟ ٔ ِ ٥َ ٠ي َ٨ا ث ُ ََّ ٥ؿحٔ َ
و ٪أَ ِّٟٔا
َوُْ ٧وَٗ ٪اُٟوا َو َ٣ا َص َذا َٗا َ ٢ث َ ِو ْر َوُْ ٧وَ ٪یأِک ُ ُ
َ ٩ِ ٣ٔ ١زائ َٔسة ٔ َٛب ٔ ٔسص َٔ٤ا َس ِب ٌُ َ
ییحینبریکب،ثیل،اخدل،دیعسنبایبالہؽ،زدینباملس،اطعءیٹننشار،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکیبن
یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامایہک زنیمایقتم ےک دؿ اکی رفیٹیک رطح وہیگہک اہلل اعتٰیلاس وک ا ےن اہھت ںیم تنجفاولں یک
امہمین ےک ےئل ٹیم ےل اگ سجرطح مت ںیم ےس اکی صخشآای افر اہک ،اے اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل آپ رپ ربتک
انزؽرفامےئایکںیمایقتمےکدؿالہتنجیکدوعتےکقلعتمآپوکربخہندفں!آپےنرفامایاہں!اسےناہکہکزنیماکی
رفیٹ یک رطح وہاجےئ یگ سج رطح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت ایس رطح اس ےن اہک ،یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
امہری رطػ داھکی ،رھپ  ےسن اہیں کت ہک آپ ےک ددناؿ شابرک اظرہ وہےئگ رھپ رفامایہک اؿ اک اسنل ابالؿ ونؿ وہاگ ،ولوگں ےن
رعضایکہیایکزیچےہ!آپےنرفامایہکلیبافریلھچمنجیکیجیلکےسخرتزہارآد یاھکںیئےگ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،اخدل،دیعسنبایبالہؽ،زدینباملس،اطعءنباسیر،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اہللاعتٰیلزنیموکاینپیھٹمںیمےلےلاگ،انعفےناسوکانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےس،اںوہںےنآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیایک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1442

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی٣ ،٥ح٤س ب ٩جٌَف ،ابوحاز  ،٦سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َف َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ُق َػةٔ َ٧ق ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢س ِض ْ ١أَ ِو َُيِ ٍُ ُظ
رش اُ ٨َّ ٟ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یُ ِح َ ُ
اض یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ًَل َی أَ ِرقٕ بَ ِی َـا َئ ًَ ِ َ
َفا َئ َِ ُ ٛ
َِ ٟی َص ٓ َٔیضا ََٔ ٥َْ ٠ٌِ ٣لَ َح ٕس
دیعس نب ایب رممی ،دمحم نب رفعج ،اوباحز ؾ ،لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن

آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکولوگںاکرشح ایقتمےکدؿدیفس ،یٹزنیمرپوہاگوجدیفسوہیگںیکرفیٹ
یکرطحوہیگ،افرلہسریضاہللاعتٰیلہنعاییسکافرےناہکہکاسںیمیسکاکڈنھجاںیہنوہاگ۔
رافی  :دیعسنبایبرممی،دمحمنبرفعج،اوباحزؾ،لہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشحیکتیفیکاکایبؿ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رشحیکتیفیکاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1443

راوی ٌ٣ :لی ب ٩اسس ،وہیب ،اب ٩كاُ ض ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ

ْطائ ََٔ ٙرأُبٔي َن َراصٔبٔي َن َواث ِ َ٨ا ًَٔ ٪ل َی َبٌٔي ٍ ٕ َوثَ ََلثَ ْة ًَل َی َبٌٔي ٍ ٕ َوأَ ِر َب ٌَ ْة ًَل َی َبٌٔي ٍ ٕ
اض ًَل َی ثَ ََل ٔ
رش اُ ٨َّ ٟ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یُ ِح َ ُ
ث ََ
یت َُ ٌَ ٣ض َِ ٥ح ِی ُث بَاتُوا َو ُت ِؼب ٔ ُح َُ ٌَ ٣ض َِ ٥ح ِی ُث
ُ ٌَ ٣َ ١ض َِ ٥ح ِی ُث َٗاُٟوا َو َتب ٔ ُ
رش َب٘ ٔ َّي َت ُض ِ ٥اُ ٨َّ ٟ
ار َت٘ٔی ُ
رش ْة ًَل َی َبٌٔي ٍ ٕ َو َی ِح ُ ُ
َو ًَ َ َ

أَ ِػ َب ُحوا َوتُ ِٔ ٤سی َُ ٌَ ٣ض َِ ٥ح ِی ُث أَ َِ ٣ش ِوا

معلی نب ادس ،فبیہ ،انب اطؤس ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع یبن یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ،ہک آپ ےن رفامای
ہکولوگںاکرشحنیترطحرپوہاگاکیرگفہوترانیبغاکوہاگ،دفرسارگفہاؿولوگںاکوہاگہک یسکافٹنرپدف،افریسکافٹنرپنیت
افریسکرپاچریسکرپدسآد یوساروہںےگافرہیقبفہولگوہںےگںیھنجآگااھٹکرکےیگ،اہجںفہںیٹیلےگفاہںفہےٹیلیگ
افراہجںفہراتسگارںیےگفںیہفہراتسگارےیگ،افراہجںفہحبصرکںیےگفہحبصرکےیگافراہجںفہ اشؾ رکںیےگفںیہ
فہاشؾرکےیگ۔

رافی  :معلینبادس،فبیہ،انباطؤس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رشحیکتیفیکاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1444

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،یو٧ص ب٣ ٩ح٤س بِسازی ،طيباٗ ،٪تازہ ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ ٟب ِِ َساز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َط ِي َبا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َز َة َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی
اٟسَ ِ ٧یا
اَف ًَل َی َو ِجضٔطٔ َٗا َ ٢أََِ ٟی َص َّأ ٟذی أَ ِ٣ظَ ا ُظ ًَل َی اِّ ٟز ِج َ٠ي ِ ٔن فٔی ُّ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا ََ ٢یا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َِ ٛی َ
ٕ یُ ِح َ ُ
رش ا ِٟک َ ٔ ُ

َٗاز ٔ ّرا ًَل َی أَ ِ ٪یُ ِٔ ٤ظ َی ُط ًَل َی َو ِجضٔطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ بَل َی َؤًزَّة ٔ َربِّ َ٨ا

دبعاہللنبدمحم،ویسننبدمحمدغبادی،ابیشؿ،اتقدہ،رضحتاسنےسرفاتیرکےت ںیہ،ہکاکیصخشےن رعض ایکاےاہللےک
یبن،اکرفںاکرشحرہچفںےکہبسکرطحوہاگ؟آپےنرفاماییکافہذاتسجےنداینںیماسوکاپؤںےکلبالچایاسابترپاقدر
ںیہنےہ،ہکاسوکایقتمےکدؿرہچےرپالچےئ،اتقدہےناہکاہں!مسقےہا ےنرپفرداگریکزعتیک(رضفراقدرےہ)۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،ویسننبدمحمدغبادی،ابیشؿ،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رشحیکتیفیکاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1445

راوی ً :لی ،سٔیا٤ً ،٪زو ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َسُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
ٔیس بِ َُ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ُ
ض َسُ ٌَ ٔ٤ط ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُغ َّل َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪ص َذا ٔ٤َّ ٣ا َن ٌُ ُّس أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
رعا ّة ُ٣ظَ ا ّة ُ ِ
َي ُ٘و ََُ ٣ُ ٥ِ َّٜ٧ِٔ ٢لُٗو اہللٔ ُحَٔا ّة ُ َ

َو َس َّ٥َ ٠

یلع،ایفسؿ،رمعف،دیعسنبریبجانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ،ہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےت
وہےئانسہکمتولگانیاہللاعتٰیلےسولمےگاساح ؽںیمہکمت ےگناپؤں ،ےگندبؿ،ایپدہاپافرریغبہنتخےئکوہےئوہےگ۔ایفسؿ
ےن اہک ہک مہ اس دحثی وک اؿ دحوثیں ںیم امشر رکےت ںیہ وج انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس ینس
ںیہ۔
رافی  :یلع،ایفسؿ،رمعف،دیعسنبریبجانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رشحیکتیفیکاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1446

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا٤ً ،٪زو ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،ابً ٩باض

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َّ
َّ
ُ
ُغ َّل
رعا ّة ُ ِ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب ًَل َى ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ َي ُ٘و ََُ ٣ُ ٥ِ َّٜ٧ِٔ ٢لُٗو اہللٔ حَُٔا ّة ُ َ
ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،رمعف،دیعسنبریبج،نبابعسےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایک،ہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکربنمرپرفامےتوہےئانسہکےبکشمتاہللےس ےگنریپافر ےگنمسجافرریغبہنتخےئکوہےئےنلمفاےلوہ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،رمعف،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رشحیکتیفیکاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1447

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہِ٣ ،ي ٍہ ب ٩نٌ٤ا ،٪سٌیس ب ٩جبي ٍ ابً ٩باض

ض َٗا َ٢
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔبِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُغ َّل َ٤َ ٛا بَ َسأَِ٧ا أَ َّو ََ ٢خ ِٕٙ ٠نٌُٔی ُس ُظ ِاْل َی َة
َٗ َأ ٓ ٦ي َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٥ِ َُّٜ٧ِٔ ٢ح ُظ ُ
ور َ
رعا ّة ُ ِ
وُ ٪حَٔا ّة ُ َ
َات ِّ
اٟظ َ٤ا َٔٓ ٢أ َ ُٗو ُ ٢یَا َر ِّب
َوِ ٔ َّ ٪أَ َّو َ ٢ا َِ ٟد ََلئ ٔٔ ٙیَُ ِٜسی یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ِٔبِ َزاصٔی َُ ٥ؤَِّ٧طُ َس ُی َحا ُئ بٔز ٔ َجا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢أ ُ ًَّٔ٣ی َٓ ُی ِؤ َخ ُذ بٔض ٔ ِ ٥ذ َ
یسا َ٣ا ُز ُِ ٣ت ٓ ٔیض ٔ ِِ ٥لٔ َی
ک ََل َت ِسرٔی َ٣ا أَ ِح َسثُوا َب ٌِ َس َک َٓأَُٗو ُ٤َ َٛ ٢ا َٗا َ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ُس اٟؼَّ أ ٟحُ َو ُُ ٨ِ ٛت ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥طض ٔ ّ
أَ ِػ َحابٔی ٓ ََی ُ٘و َُ َّ ٧ِٔ ٢
یًَ ٩ل َی أَ ًِ َ٘ابٔض ٔ ِ٥
َٗ ِؤٟطٔ ا َِ ٟحٜٔی َُٗ ٥ا َُ َٓ ٢ی َ٘ا ُُ َّ ٧ِٔ ٢ض َِ ٥َِ ٟ ٥یزَاُٟوا ُِ ٣ز َت ِّس َ

دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،ریغمہنبامعنؿ،دیعسنبریبجانبابعسےسرفاتیرکےتںیہ،ہکامہرےدرایمؿیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسہبطخدےنیےکےئلڑھکےوہےئ،رفامایہکاہمترارشحاساحؽںیموہاگہکمت ےگناپؤںافر ےگنمسجوہےگ(اہللرفاماتےہہک)
مہےنیلہپرمہبتسجرطحدیپاایکاھتایسرطحمہدفابرہ دیپارکںیےگ،آرخآتیکت افرایقتمےکدؿبسےسےلہپاربامیہ
ہیلعامالسؾ ابلسانہپےئ اجںیئےگ،ریمیاتم ےکھچکولگالےئاجںیئ ےگابںیئاہھتفاےلوہںےگ(ینعاامعؽ انہمابںیئاہھت
ںیم وہاگ) افر اؿ اک وماذخہ ایک اجےئ اگ ںیم رعض رکفں اگ ،ہک اے ریمے رپفرداگر ہی ریمی اتم ےہ اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ ہک مت
ںیہن اجےتن وج اںوہں ےن اہمترے دعب ایک ےہ ،وت ںیمفیہ رعض رکفں اگ ،ہک اے ریمے رپفرداگر ہی ریمی اتم ےہ ،اہلل اعتٰیل
رفامےئاگہکمتںیہناجےتنوجاںوہںےناہمترےدعبایکےہ،وتںیمفیہرعضرکفںاگ،وجدبعاصحل(ینعٰیسیع)رکںیےگںیماؿ
رپ وگاہ اھت بج کت ہک ںیم اؿ ںیم راہ اہلل ےک وقؽ امیکحل کت آپ ےن رفامایہک رھپ ہی وجاب دای اجےئ اگ ہک ہی ولگ ہشیمہ رفرگداین

رکےترےہںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،ریغمہنبامعنؿ،دیعسنبریبجانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رشحیکتیفیکاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1448

راوی ٗ :یص ب ٩حٔؽ ،خاٟس ب ٩حارث ،حات ٥ب ٩ابی ػِي ٍہً ،بساہلل ب ٩ابی ٠٣یٜہٗ ،اس ٥ب ٩ابی بُک

َح َّسثَ َ٨ا َٗ ِی ُص بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔی َػِٔي َ ٍ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی
وُ ٪حَٔا ّة
رش َ
ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تُ ِح َ ُ
ُغ َّل َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ اِّ ٟز َجا َُ ٢واَ ٨ِّ ٟشا ُئ یَ ُِ ٨وزُ َب ٌِ ُـ ُض ِِ ٥لٔ َی بَ ٌِ ٕف َٓ َ٘ا َ ٢اَلِ َ ِ٣زُ أَ َط ُّس ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪یُض ٔ َُّ ٤ض ِ٥
رعا ّة ُ ِ
َُ
ذَا ٔک
سیق نب صفح ،اخدل نب احرث ،احمت نب ایب ریغصہ ،دبعاہلل نب ایب ملنکہ ،اقمس نب ایب رکب ےس رفاتی رکےت ںیہ ،ہک رضحت اعہشئ
ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےنایبؿ ایک،ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایہک مت ےگن اپؤں  ،ےگندبؿ ،افر ریغب ہنتخ ےئک وہےئ
ااھٹےئاجؤےگ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعاکایبؿےہہکںیم ےنرعضایکایروسؽاہللرمدوعرتاکیدفرسےوکدںیھکی
ےگ،آپےنرفامایفہفتقیکیتخسےکببسےسوکح یسکیکرطػوتمہجیہہنوہےکساگ۔
رافی  :سیقنبصفح،اخدلنباحرث،احمتنبایبریغصہ،دبعاہللنبایبملنکہ،اقمسنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رشحیکتیفیکاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1449

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہ ،ابواسحا٤ً ،ٚزو ب٣ ٩ی٤وً ،٪بس اہلل

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٚزٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٍََ ٣

أ ٨َّ ٟي ِّی فٔی ُٗ َّب ٕة َٓ َ٘ا َ ٢أَ َتزِ َؿ ِو َ ٪أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا ُرب ُ ٍَ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ُٗ ِ٨َ ٠ا َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ َتزِ َؿ ِو َ ٪أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا ثَُ ُ٠ث أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ُٗ ِ٨َ ٠ا َن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
ٕ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
ِط أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ُٗ ِ٨َ ٠ا َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢و َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ ِٔنِّٔی ََلَ ِر ُجو أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا ن ِٔؼ َ
أَ َت ِز َؿ ِو َ ٪أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا َط ِ َ

ئ فٔی ٔج ِٔ ٠س َّ
اٟرش ٔک ِ ٔ ََّل ک َ َّ
اٟث ِورٔ اَلِ َ ِس َوز ٔأَ ِو
اٟظ ٌِ َزة ٔ ا ِٟب َ ِی َـا ٔ
َو َذَ ٔ ٟ
ک أَ َّ ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة ََل َی ِس ُخَ ُ٠ضا ِ ٔ ََّل َنٔ ِْص ُِ ٣شْ ٤َ ٔ ٠ة َو َ٣ا أَْمُتْن فٔی أَصِ ِٔ ِّ ١
ئ فٔی ٔج ِٔ ٠س َّ
ک َ َّ
اٟظ ٌِ َزة ٔ َّ
اٟش ِو َزا ٔ
اٟث ِورٔ اَلِ َ ِح َ٤ز ٔ
دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش ،اوبااحسؼ،رمعف نبومیمؿ،دبعاہلل ےسرفاتیرکےت ںیہہک مہ یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت اکی
ہمیخںیمےھت،وتآپےنرفامای،ایکمتدنسپ رکےتوہ،ہکالہ تنجاکوچاھتح ہصحوہ،مہ ےنوجابدایاہں!آپ ےن رفامایایکمتاس
ابتےسوخشوہہکمتالہتنجاکفص وہ،مہےنوجابداییجاہں!آپےنرفامایمسقاسذاتیکسجےکہضبقدقرتںیمدمحم
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکاجؿےہےھجمادیمےہہکمتفصالہتنجوہےگ،افرابتہیےہہکتنجںیماملسمؿیہدالخوہاتکس
ےہ،افرمتالہرشکےکاقمہلبںیماسرطحوہسجرطحایسہلیبیکاھکؽرپدیفسابؽایرسخلیبیکاھکؽرپایسہابؽوہاتےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،اوبااحسؼ،رمعفنبومیمؿ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
رشحیکتیفیکاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1450

راوی  :اس٤اًی ،١بزازر اس٤اًی ، ١ثور ،ابوا اِٟیث ،ابوہزیزہ

َ ١ح َّسثَىٔی أَخٔی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ثَ ِو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َّو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ِ ِد َب ٌِ َث َج َض َّ٥َ ٨
ک َو َس ٌِ َسیِ َ
َ ٩ِ ٣یُ ِسع َی یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة آ َز َُٓ ٦ت َ َ ٍاَِی ذُ ِّریَّ ُت ُط َٓ ُی َ٘ا َُ ٢ص َذا أَبُو ُ ٥ِ ٛآ َز ََُ ٓ ٦ی ُ٘و َُٟ ٢ب َّ ِی َ
ک ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ِ ٔ

ِ ِد ٔ ٩ِ ٣کُ٣ٔ ِّ١ائ َ ٕة تٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌٔي َن َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َذا أُخ َٔذ ٔ٨َّ ٣ا ٔ٩ِ ٣
ٔ ٩ِ ٣ذُ ِّریَّتٔ َ
ِ ُد ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ِ ٔ
ک َٓ َی ُ٘و َُ ٢یا َر ِّب َ ٥ِ ٛأ ُ ِ ٔ
ئ فٔی َّ
و٤َٓ ٪اذَا َی ِب َقی ٔ٨َّ ٣ا َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أ ُ ًَّٔ٣ی فٔی اَلِ ُ َ ٥ٔ ٣ک َ َّ
اٟث ِورٔ اَلِ َ ِس َوز ٔ
اٟظ ٌَ َزة ٔا ِٟب َ ِی َـا ٔ
کُ٣ٔ ِّ١ائ َ ٕة تٔ ِش ٌَ ْة َوتٔ ِش ٌُ َ َ
اامسلیع،ربادراامسلیع ،وثر ،اوبااثیغل،اوبرہریہےسرفاتیرکےتںیہ ہکیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکایقتم ےکدؿ
بسےسےلہپآدؾہیلعامالسؾ،وکاکپرااجےئاگ،فہذرتیوکدںیھکیےگاؿےساہکاجےئاگہکہیاہمترےابپآدؾںیہ(اساکپرےک
وجاب ںیم)آدؾ ہیلع امالسؾ رعض رکںی ےگ کیبلفدعس کی! اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ ،منہج ںیم وج اہمتری ذرتی یجیھب اجےئ یگ اس وک
اکنول (دحیلعہ رکف) رضحت آدؾ رعض رکںی ےگ اے رپفرداگر سک دقر اکنولں ،اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ رہ وس ںیم ےس اننونے وک اکنول،
ولوگں ےن رعض ایک ،ای روسؽ اہلل بج مہ ےس رہ وس ےس اننونے آد ی اکنؽ ےئل اجںیئ ےگ وت مہ ںیم ےس ےنتک ابیق رہ اجںیئ ےگ۔
آپےنرفامایہکدفرسیاوتمںےکاقمہلبںیمریمیاتمدیفسابؽیکرطحےہ،وجایسہلیبےکمسجرپوہ۔
رافی  :اامسلیع،ربادراامسلیع،وثر،اوبااثیغل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتٰیلاکوقؽہکےبکشایقتماکززلہلاکیڑبیزیچےہ(اہللاعتٰیلاکوقؽک...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اہللاعتٰیلاکوقؽہکےبکشایقتماکززلہلاکیڑبیزیچےہ(اہللاعتٰیلاکوقؽہک)آےنفا یآیئگ(افر)رقبیآیئگایقتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1451

راوی  :یو سٕ ب٣ ٩وسی ،اً٤ع جزیز ،ابوػا ٟح ،ابوسٌیس

وسی َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَىٔی یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
ِ ِد َب ٌِ َث ا٨َّ ٟارٔ َٗا ََ ٢و َ٣ا َب ٌِ ُث ا٨َّ ٟارٔ
ک َوا َِ ٟديِ ٍُ فٔی َی َسیِ َ
ک َو َس ٌِ َسیِ َ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢اہللُ َیا آ َز ََُ ٓ ٦ی ُ٘و َُٟ ٢ب َّ ِی َ
ک َٗا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢أَ ِ ٔ

یب اٟؼَّ ِٔي ٍُ َو َت َـ ٍُ ک ُ ُّ ١ذَا ٔ
اض
َٗا َ ٩ِ ٣ٔ ٢کُ ِّ١أَ ِ ٕٕ ٟتٔ ِش ٍَ ٔ٣ائ َ ٕة َوتٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌٔي َن ٓ ََذ َ
اک ح ٔي َن َي ٔظ ُ
ت َح َِ ١ٕ ٤ح ََِ ٠٤ضا َو َت َزی اَ ٨َّ ٟ
ٔیس ٓ ِ
َٗ ١ا َ٢
اب اہللٔ َطس ْ
ک ًََِ ٠یض ٔ َِ٘ َٓ ٥اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی َ٨ا ذََ ٔ ٟ
َاط َت َّس ذََ ٔ ٟ
ک اٟزَّ ُج ُ
ُکی َو َلَ ًَ َّ٩ٜٔذ َ
ُکی َو َ٣ا ص ُِ ٥بٔ َش ِ َ
َس ِ َ
ود َو َ٣أ ِ ُجو َد أَ ِّٟٔا َو َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ر ُج ْ ١ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ِٔنِّٔی ََلَك ِ َ ٍُ ٤أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا ثَُ ُ٠ث أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
رشوا َٓإ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪یأ ِ ُج َ
أَ ِب ٔ ُ
َّ
ِط أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ِ ٔ ََّ ٣َ ٪ث َ ٥ِ ُٜ٠فٔی اَلِ ُ ََ ٤َ َٛ ٥ٔ ٣ث ٔ١
َٗا ََ َٓ ٢حِ ٔ٤سَ٧ا اہللَ َو َٛب َّ ِ ٍَ٧ا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢وأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ِٔنِّٔی ََلَك ِ َ ٍُ ٤أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا َط ِ َ
ئ فٔی ٔج ِٔ ٠س َّ
َّ
اٟث ِورٔ اَلِ َ ِس َوز ٔأَ ِو اَّ ٟزٗ َِٔ ٤ة فٔی ذ ٔ َرا َٔ ا ِٔ ٟح َ٤ارٔ
اٟظ ٌَ َزة ٔا ِٟب َ ِی َـا ٔ

وی  ف نب ومیس ،اشمع رجری ،اوباص حل ،اوبدیعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ،اہلل اعت ی
رفامےئاگ۔اےآدؾ!آدؾہیلعامالسؾرعضرکںیےگ کیبلفدعسکی!ریخریتے یہاہھت ںیمےہ۔اہللاعتٰیل رفامےئاگدفزخ ںیم
ےنجیھب ےک ےئل ولوگں وک اکنؽ۔آدؾ ہیلع امالسؾ رعض رکںی ےگ ،سک دقر! اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ رہ زہار ںیم ےس ونوس اننونے (آپ
رفامےتںیہہک)ہیفتقوہاگہکہچبوبڑاھوہاجےئاگ،افررہلمحفا یاانپلمحرگادےیگافرمتولوگںوکیشغیکاحتلںیماپؤےگ،
احالہکنفہوہیبشہنوہںےگ نکیلاہللاکذعابتہبتخسےہ۔احصہبوکہیارمتہبرگاںسگراافراںوہںےنرعضایکایروسؽاہلل
(فہاکیآد ی)مہںیمےسوکؿوہاگ،آپ ےنرفامایںیہمتوخشربخیوہہکایوججاموججںیمےساکی زہار،افرمت ںیماکی رفد
وہاگ ،رھپ رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم ادیم رکات وہں ہک مت الہ تنج ےک اہتح  وہ ےگ ،مہ ےن
ادمحلاہللافراہللاربکاہکرھپآپےنرفامایمسقےہاسذاتیکسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہںیمادیمرکاتوہںہکمتفصالہ
تنجوہےگ،درگیاوتمںےکاابتعرےساہمتریاثمؽایسیےہ،ےسیجدیفس ابؽایسہلیبیکاھکؽںیمایدیفسداغوجدگےھیکا یلراؿ
ںیموہاتےہ۔
رافی  :وی فنبومیس،اشمعرجری،اوباصحل،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتٰیلاکوقؽ،ہکفہولگنیقیںیہنرکےتںیہہکفہولگڑبےدؿںیمااھٹےئاجئ...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اہلل اعتٰیل اک وقؽ ،ہک فہ ولگ نیقی ںیہن رکےت ںیہ ہک فہ ولگ ڑبے دؿ ںیم ااھٹےئ اجںیئ ےگ سج دؿ ولگ رب ااعل نیم ےک اسےنم ڑھکے وہں ےگ افر انب ابعس
ب ٹھ
ریضاہللاعتٰیلہنعےناہکفتقجؼغت ماالابسب(اکرففںےکامتؾاابسبعطقنموہاجںیئےگ)افراہکہکلیموجؽرصػداینکتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1452

ًیسی ب ٩یو٧ص ،ابً ٩و٧ ،٪آٍ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٰ :
اسٌ٤ی ١ب ٩اہاٰ ،٪

اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُ ٩أَبَ َ
اض َ ٔ ٟز ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن َٗا ََ ٢ي ُ٘ ُو ٦أَ َح ُسص ُِ ٥فٔی َر ِطحٔطٔ ِلٔ َی أَ ِن َؼ ٔ
اٖ أُذُِ َ ٧یطٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ََ ٦ي ُ٘ ُو ٦اُ ٨َّ ٟ
اامسلیع نب اابؿٰ،یسیع نب ویسن ،انب وعؿ ،انعف رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج دؿ ولگ رب ااعل نیم ےک اسےنم ڑھکے وہں ےگ ا ےن آدےھ اکونں کت ہنیسپ
ںیمرغؼوہںےگ۔
رافی  :الیعٰمسنبااہؿٰ،یسیعنبویسن،انبوعؿ،انعفرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
اہلل اعتٰیل اک وقؽ ،ہک فہ ولگ نیقی ںیہن رکےت ںیہ ہک فہ ولگ ڑبے دؿ ںیم ااھٹےئ اجںیئ ےگ سج دؿ ولگ رب ااعل نیم ےک اسےنم ڑھکے وہں ےگ افر انب ابعس
ب ٹھ
ریضاہللاعتٰیلہنعےناہکفتقؼغت ماالابسب(اکرففںےکامتؾاابسبعطقنموہاجںیئےگ)افراہکہکلیموجؽرصػداینکتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1453

راوی ً :بس اٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،س٠امی ،٪ثور ب ٩زیس ،ابوِٟیث حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪ثَ ِورٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ٪
َّ
ق َس ِبٌٔي َن ذ ٔ َرا ًّا
رع ُٗ ُض ِ ٥فٔی اَلِ َ ِر ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ي ٌِ َز ُ ٚاُ ٨َّ ٟ
اض َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َحًی َی ِذصَ َب َ َ
َویُ ِ٠حٔ ُُ ٤ض َِ ٥حًَّی یَ ِب َّ ُ٠آذَاُ َ ٧ض ِ٥
دبعازعلسینبدبعاہلل،امیلسؿ،وثرنبزدی،اوبثیغلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایک
ہک روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہکولگ ایقتم ےکدؿ ہنیسپ ںیم رغؼ وہ اجےگنیئ اہیںکتہک اؿ اک ہنیسپ زنیم ںیم
خرتسگلیھپاجےئاگافراؿےکہنمکتچنہپرکاؿےکاکونںکتچنہپاجےئاگ۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،امیلسؿ،وثرنبزدی،اوبثیغلرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایقتمںیماصقصےئلاجےناکایبؿافراساکانؾاحہقےہاسےئلہکاسدؿامتؾاکومں...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
ایقتمںیماصقصےئلاجےناکایبؿافراساکانؾاحہقےہاسےئلہکاسدؿامتؾاکومںاکدبہلدایاجےئاگہقحافراحہقافراقرہعافراغہیشافرےکاکییہینعمںیہ،
افراغتنبےکینعمںیہ،الہتنجاکدفزخفاولںوکرفاومشرکدانی۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1454

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ،اً٤ع ط٘ی ،ٙحرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یَ ٙسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَىٔی َط٘ ٔ ْ

ض ب ٔ ِّ
ئ
اٟس َ٣ا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّو ُ٣َ ٢ا يُ ِ٘ َضی بَي ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ

رمعنبصفح،اشمعقیقش،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکآرضحنتیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکایقتمےکدؿبسےسےلہپوخؿاکہلصیفایکاجےئاگ۔

رافی  :رمعنبصفح،اشمعقیقش،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
ایقتمںیماصقصےئلاجےناکایبؿافراساکانؾاحہقےہاسےئلہکاسدؿامتؾاکومںاکدبہلدایاجےئاگہقحافراحہقافراقرہعافراغہیشافرےکاکییہینعمںیہ،
افراغتنبےکینعمںیہ،الہتنجاکدفزخفاولںوکرفاومشرکدانی۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1455

اسٌ٤ی٣ ،١اٟک ،سٌیس ٘٣ب ٍی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٰ :

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
کَاِ َ ٧ت ً ٔ َِ ٨س ُظ َ٣وِ ْ ٤َ ٔ ٠ة َٔلَخٔیطٔ َٓ َِ ٠ي َت َح َُّ ٠ِ ٠ط َٔ ٨ِ ٣ضا َٓإُٔ َّ ٧ط َِ ٟی َص ثَ َّ ٥زٔی َْ ٨ار َو ََل ز ٔ ِر َص ِْ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٥ب ٔ ١أَ ِ ٪یُ ِؤ َخ َذ َٔلَخٔیطٔ َٔ ٩ِ ٣ح َش َ٨اتٔطٔ َٓإ ٔ ِ٪

ات أُخ َٔذ َٔ ٩ِ ٣س ِّی َئا ٔ
َِط َح ِت ًََِ ٠یطٔ
َ ٥ِ ٟیَُ َٟ ٩ِ ُٜط َح َش َْ ٨
ت أَخٔیطٔ ٓ ُ ٔ

اامسلیع ،امکل،دیعسربقمی ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ ،اںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک سجصخش ےن ا ےن اھبح  رپ ملظ ایک وہ ،وت اس ےس اعمػ رکاےلاس ےس لبقہک اس ےک اھبح  ےک ےئل
اسیکایکینںےل یاجںیئافرارگاسےکاپسایکینںہنوہںیگوتاسےک(ولظمؾ)اھبح ےکانگہاسدؿاسرپڈاؽدےاجںیئ
ےگاسےئلہکاسدؿدرمہفانیرہنوہںےگ۔
رافی  :الیعٰمس،امکل،دیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
ایقتمںیماصقصےئلاجےناکایبؿافراساکانؾاحہقےہاسےئلہکاسدؿامتؾاکومںاکدبہلدایاجےئ اگہقحافراحہقافراقرہعافراغہیشافرےکاکییہینعمںیہ،

افراغتنبےکینعمںیہ،الہتنجاکدفزخفاولںوکرفاومشرکدانی۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1456

راوی  :ػ٠ت ب٣ ٩ح٤س ،یزیس ب ٩زریٍ

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی
َح َّسثَىٔی اٟؼَّ ُِ ٠ت بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َوَ٧زَ ًِ َ٨ا َ٣ا فٔی ُػ ُسورٔص َِٔٗ ١ٓ ٕ ُٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
و٪
ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ١ا٨َّ ٟاظٔ ِّی أَ َّ ٪أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِدُ ُ٠ؽ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
اٟسَ ِ ٧یا َحًَّی ِٔذَا
ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٓ ُی ِح َب ُش َ
ِطة ٕ بَي ِ َن ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوا٨َّ ٟارٔ َٓ ُی َ٘ ُّؽ َ ٔ ٟب ٌِـٔض ٔ َِ ٩ِ ٣ٔ ٥ب ٌِ ٕف َ٣وَ ا ٥ُ ٔ ٟکَاِ َ ٧ت بَ ِي َُ ٨ض ِ ٥فٔی ُّ
وًَ ٪ل َی َٗ َِ َ ٨
ا ٪ف ٔی
ص ُِّذبُوا َونُُّ٘وا أُذ ٔ َُ َٟ ٪ض ِ ٥فٔی زُ ُخو ٔ ٢ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ ََو َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََلَ َح ُسص ُِ ٥أَص َِسی ب ٔ َ٨ِ ٤زٟٔٔطٔ فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ُٔ ٨ِ ٣ط ب ٔ َ٨ِ ٤زٟٔٔطٔ ک َ َ
اٟسَ ِ ٧یا
ُّ
تلصنبدمحم،سیدینبزرعیےنایبؿایک(فزنانعامیفدصفرمھنملغ)دیعس،اتقدہ،اوباوتمللکانیجرضحتاوبدیعسدخریریضاہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ،ہک ومنم دفزخ ےس اکٹھچرا
اپںیئےگوتاکیلپرپرفکدےاجںیئےگوجتنجافرمنہجےکدرایمؿوہاگ،وتاکیوکدفرسےےسدبہلدالدایاجےئاگوجاںوہں
ےن اکی دفرس ے رپ داین ںیم اظممل ےئک وہں ےگ ،اہیں کت ہک بج فہ اپک ف اصػ وہاجںیئ ےگ ،وت اںیہن تنج ںیم داہلخ یک
ااجزتدیاجےئیگمسقےہاسذاتیکسجےکہضبقںیمدمحمیلصاہللہیلعفملسیکاجؿےہرہصخشتنجںیما ےنرھگوکداینےک
رھگےسزایدہاچہپےناگ۔
رافی  :تلصنبدمحم،سیدینبزرعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےکاسحبںیموپھچھچگیکیئگوتاسذعابوہاگ۔...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ

سجےکاسحبںیموپھچھچگیکیئگوتاسذعابوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1457

٣وسیً ،ث٤ا ٪ب ٩اسوز ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا
راوی ً :بس اہلل بٰ ٩

ا ٪بِ ٔ ٩اَلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
وسی ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
اس ُب ح َٔشا ّبا َي ٔشي ّ ٍا َٗا ََ ٢ذٔ ٔ ٟک ا ِِ ٌَ ٟز ُق
اب ًُ ِّذ َب َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت أََِ ٟی َص َي ُ٘و ُ ٢اہللُ َت ٌَال َی ٓ ََش ِو َٖ یُ َح َ
َُ ٧ ٩ِ ٣وٗ ٔ َع ا ِٔ ٟح َش َ
عنٹنداہلل نبومیس ،نامثؿ نب اوسد،انبایبملنکہ،رضحت اعہشئریضاہللاعتٰیل اہنع یبن یلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکیتںیہ،
آپ ےن رفامای ہک سج ےک اسحب ںیم وپھچ ھچگ یک یئگ وت اےس ذعاب وہاگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن
رعضایکہکہیاہللاعتٰیلاکوقؽںیہنےہہکرقنعبیآاسؿاسحبوہاگ،آپےنرفامایہیوترصػیشیپےہ۔
رافی  :دبعاہللنبومٰیس،نامثؿنباوسد،انبایبملنکہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
سجےکاسحبںیموپھچھچگیکیئگوتاسذعابوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1458

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ً ،ث٤ا ٪ب ٩اسوز ،ب ٩ابی ٠٣یٜہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ا ٪بِ ٔ ٩اَلِ َ ِس َوز ٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة َرض َٔی
َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
وب َو َػاُ ٔ ٟح بِ ُ٩
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط َو َتا َب ٌَ ُط ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سَِ ٠ی َٕ ٥وأَ ُّی ُ
ُر ِست ُٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣یَ َٜة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

رمعف نب یلع ،ییحی  ،نامثؿ نب اوسد ،نب ایب ملنکہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم
ےنآرضحنتیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےسایسرطحانسےہ،انبرججیافردمحمنبمیلس،افراویبفاصحلنبر متےنوباہطسانبایب
ہیکلمیکےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،نامثؿنباوسد،نبایبملنکہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
سجےکاسحبںیموپھچھچگیکیئگوتاسذعابوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1459

راوی  :اس ٰح ٙب٨٣ ٩ؼور ،روح بً ٩بازہ ،حات ٥ب ٩ابی ػیِزہً ،بساہلل ب ٩ابی ٠٣یٜہٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ًائظہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔی َػِٔي َ ٍ َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة َح َّسثَىٔی
ک
اس ُب َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ِ ٔ ََّل َص ََ ٠
ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ ِتىٔی ًَائٔظَ ُة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ی َص أَ َح ْس یُ َح َ

َ
اس ُب ح َٔشا ّبا َي ٔشي ّ ٍا َٓ َ٘ا َ٢
َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََِ ٟی َص َٗ ِس َٗا َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َٓأ َّ٣ا َ ٩ِ ٣أُوت َٔی َ ٔ ٛتابَ ُط ب ٔ َیٔ٤ئ٨طٔ َٓ َش ِو َٖ یُ َح َ
اب یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ِ ٔ ََّل ًُ ِّذ َب
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َّ ٧ِٔ ٥َ ٠ا ذَٔ ٔ ٟک ا ِِ ٌَ ٟز ُق َوَِ ٟی َص أَ َح ْس یُ َ٨ا َٗ ُع ا ِٔ ٟح َش َ
ااحسؼنبوصنمر،رفحنبابعدہ،احمتنبایبصیعززہ،دبعاہللنبایبملنکہ،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتی
رکےتںیہ،اںوہںےنایبؿ ایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکایقتم ےکدؿسجصخشاکاسحب ایلاجےئاگ،فہ
الہکوہاجےئاگ،ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکاہللاعتٰیلےنہیںیہنرفامایہکسجصخشاکانہماامعؽاس
ےکداںیئاہھتںیمدایاجےئاگ،وترقنعبیاسےساکلہاسحبایلاجےئاگ،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیوترصػیشیپ
ےہافرایقتمےکدؿسجصخشےکاسحبیکشیتفتیکیئگوتاےسذعابدایاجےئاگ۔

رافی  :اقٰحسنبوصنمر،رفحنبابعدہ،احمتنبایبصیعززہ،دبعاہللنبایبملنکہ،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
سجےکاسحبںیموپھچھچگیکیئگوتاسذعابوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1460

راوی ً :لی بً ٩بساہلل ٌ٣ ،اذ ب ٩ہظاٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ٪
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ق ذَ َص ّبا
َک ُٔ ٠ِ ٣ئ اَلِ َ ِر ٔ
اَ ٟ ٪
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢یُ َحا ُئ بٔا ِٟک َ ٔ ٔ
اَف یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٓ ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَ َرأَیِ َت َِ ٟو ک َ َ
ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ک
َِّس ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
أَ َُ ٨ِ ٛت َت ِٔ َتسٔی بٔطٔ ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ن ٌَ ُِ َٓ ٥ی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َٗ ِس َُ ٨ِ ٛت ُسئَِٔ ٠ت َ٣ا ص َُو أَي َ ُ

یلع نب دبعاہلل  ،اعمذ نب اشہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ
(دفرسیدنس) دمحم نبرمعم ،رفح نب ابعدہ،دیعس ،رضحت اسن نب امکل ریض اہللاعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےنایبؿ
ایکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکایقتمےکدؿبجاکرفوکالایاجےئاگوتاسےساہکاجےئاگاتبؤ،ارگاہمترے
اپسزنیمےکرباربوسانوہاتوتمتاسوکدبےلںیمدےرک(ذعابےس)اکٹھچرااحلصرکےت!فہےہکاگاہں!وتاسےساہکاجےئاگ
ہکمتےساسےسمکاماگنایگاھت۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ

سجےکاسحبںیموپھچھچگیکیئگوتاسذعابوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1461

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤ع خیث٤ہً ،سی ب ٩حات٥

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َخ ِی َث َُ ٤ة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ا ٪ث ُ َّ ٥یَ ُِ ٨وزُ ٓ َََل یَ َزی َط ِیئّا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َح ٕس ِ ٔ ََّل َو َسیُک َ ِّ٤ُ ٠طُ اہللُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َِ ٟی َص بَي ِ َن اہللٔ َوبَ ِي َُ ٨ط تُ ِز ُج َْ ٤

اس َت َلا ََ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َِ ٪ی َّتق ٔ َی اَ ٨َّ ٟار َوَِ ٟو بٔ ٔظ َِّ ٙت َِ ٤زة ٕ َٗا َ ٢اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَىٔی
ٗ َُّسا َُ ٣ط ث ُ ََّ ٥ی ُِ ٨وزُ بَي ِ َن َی َسیِطٔ َٓ َت ِش َت ِ٘بُٔ ُ٠ط اُ ٨َّ ٟ
ار ٓ ََِ ٩ِ ٤
َّ
اح ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢ات ُ٘وا
رع َق َوأَ َط َ
ًَ ِْ ٤زو ًَ َِ ٩خ ِی َث ََ ٤ة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ات ُ٘وا اَ ٨َّ ٟار ث ُ َّ ٥أَ َِ
ُ َ
اح ث َ ََلثّا َحًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط َی ُِ ٨وزُ َِِٔ ٟی َضا ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢ات ُ٘وا اَ ٨َّ ٟار َوَِ ٟو بٔ ٔظ َِّ ٙت َِ ٤زة ٕٓ َََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤یحٔ ِس َٓبٔکَٕ ٤َ ٔ ٠ة كَي َِّب ٕة
رع َق َوأَ َط َ
اَ ٨َّ ٟار ث َّ ٥أ ِ َ
رمع نب صفح  ،صفح ،اشمع ،ہمثی ،دعی نب احمت ےس رفاتی رکےت ںیہہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس رہ آد ی
ےساہللایقتمےکدؿوگتفگرفامےئاگاسرطحہکاسےکافراہللےکدرایمؿوکح رتامجؿںیہنوہاگرھپفہرظنااھٹےئاگوتا ےن
آےگھچکںیہندےھکیاگ ،رھپ ا ےناسےنمرظنرکےاگ ،وتدفزخاسےکاسےنمآےئیگ ،اسےئل متںیم ےسوجصخشآگےسانچب
اچےہ(وتفہےچب)ارگہچوجھکرےکاکیڑکٹےیہےکذرہعیویکںہنوہ،اشمعوباہطسرمع،ہمثی،دعینباحمت،یبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےسرفاتیرکےتںیہ،آپےنرفامایہکآگےس وچب،رھپاانپہنمریھپایل،افررفامایہکآگےسوچب،رھپآپےنہنمریھپایل،
نیتابرااسییہایک،اہیںکتہکمہےنامگؿایکہکآپاسوکدھکیرےہںیہ،رھپرفامایہکآگےسوچبارگہچوجھکرےکاکیڑکٹے
یہےکذرہعیویکںہنوہافرسجصخشوکہیرسیمہنوہ،وتایھچابوتںوکذرہعی(آےگےسےچب)
رافی  :رمعنبصفح،صفح،اشمع،ہمثی،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجںیمخرتزہار(آد ی)ریغباسحبےکدالخوہںےگ۔...

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجںیمخرتزہار(آد ی)ریغباسحبےکدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1462

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩یَّس ہ ،ابٓ ٩ـی ١حؼين ،اسیس ب ٩زیس ،ہظی ،٥حؼين سٌیس ب ٩جبي ٍ ،ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّس َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ُح َؼي ِْن ح َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ و َح َّسثَىٔی أَسٔی ُس بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ٥
َح َّسثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
رع َؿ ِت ًَل َ َّی
ًَ ُِ ٩ح َؼي ِ ٕن َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س َسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ُ ٥َ ٠
َ
رشةُ َوأ ٨َّ ٟي ُّی یَ ُُّ ٤ز َُ ٌَ ٣ط ا َِ ٟد َِ ٤ش ُة َوأ ٨َّ ٟي ُّی یَ ُُّ ٤ز
َف َوأ ٨َّ ٟي ُّی یَ ُُّ ٤ز ٌََ ٣طُ ا َِ َ ٌَ ٟ
اَلِ ُ ََٓ ٥ُ ٣أ َخ َذ أ ٨َّ ٟي ُّی یَ ُُّ ٤ز ٌََ ٣طُ اَلِ ُ َُّ ٣ة َوأ ٨َّ ٟي ُّی یَ ُُّ ٤ز َُ ٌَ ٣ط اُ َ ٨َّ ٟ
ئ أ ُ ًَّٔ٣ی َٗا َََ ٢ل َو َل ٩ِٔ ٜاُ ِ ٧وزِ ِلٔ َی اَلِ ُ ُٓ ٔ٨َ َٓ ٙوَ ِز ُت َٓإٔذَا َس َوا ْز َٛثٔي ْ ٍ َٗا َ٢
َ ١ص ُؤ ََل ٔ
َو ِح َس ُظ َٓ َ٨وَ ِز ُت َٓإٔذَا َس َوا ْز َٛثٔي ْ ٍ ُُِٗ ٠ت یَا ٔجبِ ٍٔی ُ
ُو٪
ک َو َص ُؤ ََل ٔ
َص ُؤ ََل ٔ
ئ أ ُ َُّ ٣ت َ
وَ ٪و ََل َي ِشت َ ِ ٍٗ َ
اب ُُِٗ ٠ت َوَٗ ٥َ ٔ ٟا َ ٢کَاُ ٧وا َلَ یََ ِٜت ُو َ
ئ َس ِب ٌُ َ
اب ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥و ََل ًَ َذ َ
و ٪أَ ِّٟٔا ٗ َُّسا َُ ٣ض َِ ٥لَ ح َٔش َ
اط ُة بِ ُِ ٣ٔ ٩ح َؼ َٕ٘ َٓ ٩ا َ ٢ا ِز َُ اہللَ أَ ِ ٪یَ ِح ٌَ َ٠ىٔی ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا ََّ ٢
وَ َ٘ َٓ ٪اَِ ِٟٔ ٦یطٔ ًُک َّ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ِ٠طُ
وَ ٪و ًَل َی َربِّض ٔ ِ ٥یَ َت َوکََّ ُ٠
َو ََل یَ َت َليَّ ٍُ َ

ک ب ٔ َضا ًُک َّ َ
اط ُة
آِ َٗا َ ٢ا ِز َُ اہللَ أَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ٠ىٔی ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا ََ ٢س َب َ٘ َ
ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥ث ُ ََّ َٗ ٥اَِ ِٟٔ ٦یطٔ َر ُج ُْ َ ١

رمعاؿ نب رسیمہ ،انب لیضف نیصح ،ادیس نب زدی ،میشہ ،نیصح دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
ہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای ہکریمےاسےنماںیتم شییکںیئگ،انچہچنیبن سگرےنےگلیسکےکاسھتاکیاتمیھت،
یسک ےک اسھت اکی رگفہ اھت افر یسک ےک اسھت دس افر یسک ےک اسھت اپچن آد ی ،افر وکح  اہنت اج رےہ ےھت رھپ ںیم ےن رظن ااھٹح  ،وت
اکیڑبیامجتعرپرظنڑپیوتںیمےناہک،اےربجلیہیریمیاتمےہ!ربجلیہیلعامالسؾےناہکںیہن،اقفیکرطػدےئھکیںیم
ےن داھکی ،اکی ڑبی امجتع رظن آح  ،ربجلی ہیلع امالسؾ ےن اہک ہی آپ یک اتم ےہ افر ہی اؿ ےک آےگ وج خرت زہار ںیہ اؿ اک ہن
اسحب وہاگ افر ہن اؿ رپ ذعاب وہاگ۔ ںیم ےن وپاھچ ویکں! ربجلی ہیلع امالسؾ ےن اہک ،ہک فہ ولگداغ ںیہن وگلاےت ےھت افر ہناھجڑ
وھپکنرکےتںیہافرہنوگشؿےتیلےھتافررصػا ےنربرپرھبفہسرکےتےھت،اکعہشنبنصحمآپےکاسےنمڑھکےوہےئگ
افر رعض ایک اہلل اعتٰیل ےس داع ےئجیک ہک ےھجم اؿولوگں ںیم انبدے آپ ےن رفامای ،اے اہللاس وک اؿولوگں ںیم انبدے ،رھپ اکی
دفرسا آد ی ڑھکا وہا افر رعض ایک ہک اہلل اعتٰیل ےس داع ےئجیک ہک ھجم وک یھب اؿ ولوگں ںیم انبدے ،آپ ےن رفامای ہک اکعہش ،مت ےس

ابزیےلایگ۔
رافی  :رمعاؿنبرسیمہ،انبلیضفنیصح،ادیسنبزدی،میشہ،نیصحدیعسنبریبج،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجںیمخرتزہار(آد ی)ریغباسحبےکدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1463

راوی ٌ٣ :اذ ب ٩اسسً ،بساہلل  ،یو٧ص ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َح َّسثَ ُط

و ٪أَ ِّٟٔا ُتـٔی ُئ ُو ُجوصُ ُض ِ٥
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یَ ِس ُخ ُ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ُز َِ ٣ز ْة ص َُِ ٥س ِب ٌُ َ
ِ ٔ َؿائ َ َة ا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟی ََ ٠ة ا َِ ٟب ِسرٔ َو َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َٓ َ٘ َاًُ ٦ک َّ َ
اط ُة بِ ُِ ٣ٔ ٩ح َؼ ٕ ٩اَلِ َ َسس ُّٔی َی ِز َٓ ٍُ َ ٔ٤َ٧ز ّة ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِز َُ اہللَ

أَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ٠ىٔی ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ِج ٌَ ُِ ٠ط ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥ث ُ ََّ َٗ ٥اَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِز َُ اہللَ أَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ٠ىٔی ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
ک ب ٔ َضا ًُک َّ َ
اط ُة
َٓ َ٘ا ََ ٢س َب َ٘ َ
اعمذنبادس،دبعاہلل،ویسن،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانس،ہکریمیاتمںیمخرتزہارآدویمںیکاکیامجتعدالخوہیگ،اؿےکرہچےاسرطح

ےتکمچوہےگنسجرطحوچدوہںیاکاچدناتکمچےہ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعاکایبؿےہہکاکعہشنبنصحمادسیاینپاچدرااھٹےئ
وہےئ ےھت افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! اہلل ےس داع ےئجیک ہک ھجم وک اؿ ولوگں ںیم انبدے ،آپ ےن رفامای ،اے اہلل اس وک اؿ ںیم
انبدے ،رھپ ااصن ر ںیم ےس اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽاہلل! اہلل ےس داع ےئجیک،ہک ھجم وک اؿ ںیم انبدے آپ ےن رفامای
ہکاکعہشریضاہللاعتٰیلہنعمتےستقبسےلایگ۔

رافی  :اعمذنبادس،دبعاہلل،ویسن،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجںیمخرتزہار(آد ی)ریغباسحبےکدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1464

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی ،٥ابوُشا  ،٪ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ

و ٪أَ ِّٟٔا أَ ِو َس ِب ٍُ ٔ٣ائ َ ٔة أَ َِ ٕٕ ٟط َّ
ک فٔی أَ َحسٔص َٔ٤ا َُ ٣ت َ٤ا ٔسٜٔي َن آخٔذْ َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥ب ٔ َب ٌِ ٕف
َو َس َََّ ٟ ٥َ ٠ی ِس ُخ َّ٩َ٠ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی َس ِب ٌُ َ
َّ
ئ ا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟی ََ ٠ة ا َِ ٟب ِسرٔ
آِص ُِ ٥ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو ُو ُجوصُ ُض ًَِ ٥ل َی َؿ ِو ٔ
َحًی یَ ِس ُخ َ ١أَ َّوُ ُٟض َِ ٥و ٔ ُ

دیعسنبایبرممی،اوباسغؿ ،اوباحزؾ،لہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکریمیاتممنلنخرتزہار،ایرفامایاستالھک(رافیوککشےہ)آد یتنجںیمدالخوہںےگ،اہیںکت
ہکاؿںیمےساےلگافرےلھچپبستنجںیمدالخوہاجںیئےگ،افراؿےکرہچےوچدںیاترخیےکاچدنیکرطحےتکمچوہںےگ۔
رافی  :دیعسنبایبرممی،اوباسغؿ،اوباحزؾ،لہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجںیمخرتزہار(آد ی)ریغباسحبےکدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1465

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،يٌ٘وب ب ٩ابزہی ،٥ػاٟح٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
 ١ا٨َّ ٟارٔ اَ ٨َّ ٟار ث ُ ََّ ٥ي ُ٘ ُوَ ٣ُ ٦ؤ ِّذ ْ ٪بَ ِي َُ ٨ض ِ ٥یَا أَصِ َ ١ا٨َّ ٟارٔ َلَ
 ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوأَصِ ُ
 ١أَصِ ُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِس ُخ ُ

َِ ٣و َت َو َیا أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ََل َِ ٣و َت ُخُ٠و ْز

یلعنبدبعاہلل،وقعیبنباربمیہ،اصحل،انعف،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ،
آپےنرفامایہکبجتنجفاےلتنجںیمافردفزخفاےلںیمدالخوہںےگوتاؿےکدرایمؿاکیاکپرےنفاالاکپررکےہکاگہک
اےدفزخفاول!اہیںومتںیہنےہ،افراےتنجفاول!اہیںومتںیہنہشیمہرانہےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،وقعیبنباربمیہ،اصحل،انعف،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجںیمخرتزہار(آد ی)ریغباسحبےکدالخوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1466

راوی  :ابو اٟامی ،٪طٌیب ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠يُ َ٘ا ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
َٔلَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َیا أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ُخُ٠و ْز ََل َِ ٣و َت َو َٔلَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َیا أَصِ َ ١ا٨َّ ٟارٔ ُخُ٠و ْز ََل َِ ٣و َت
اوباامیلؿ ،بیعش،اوبازلاند ،ارعج،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی رکےتںیہاںوہں ےنایبؿ ایک ،ہک یبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکتنج فاولںےساہکاجےئاگ،ہکاےتنجفاول!اہیںہشیمہرانہےہومتںیہنافردفزخفاولںےسیھب
اہکاجےئاگ،ہکاےدفزخفاول،اہیںہشیمہرانہےہومتںیہنےہ۔

رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفامای...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1467

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ہیثً ،٥وٖ ،ابورجاء ً٤زا٪

ا ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اكَُّ ٌَِ ٠ت فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ٟض ِی َث َٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِو ْٖ ًَ ِ ٩أَبٔی َر َجا ٕ
ئ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َّ
َفأَیِ ُت أَ ِٛث َ َ ٍ أَصَِ ٔ ٠ضا اَ ٨ِّ ٟشا َئ
َفأَیِ ُت أَ ِٛث َ َ ٍ أَصَِ ٔ ٠ضا ا َِ َ ُٔ ٟ
ُقا َئ َواكُ ٌَِ ٠ت فٔی ا٨َّ ٟارٔ َ َ
ََ
نامثؿنبمثیہ،وعػ،اوبراجءرمعاؿ،آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتی رکےتںیہ،ہکآپےنرفامای،ںیمےنتنجںیم
اھجکنرکداھکیوتفاہںارثکرقفاءوکاپایافربجدفزخںیماھجاکنوتںیمےنداھکیہکفاہںزایدہرےنہفا یوعرںیتںیھت۔
رافی  :نامثؿنبمثیہ،وعػ،اوبراجءرمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1468

اسٌ٤ی ،١س٠امی ٪تییم ،ابوًث٤ا ،٪حرضت اسا٣ہ
راوی ٣ :شسزٰ ،

َّ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
یم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
 ١أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِی ٔ ُّ
اب ا٨َّ ٟارٔ َٗ ِس أ ُ َٔ ٣ز
ٗ ُُِ ٤ت ًَل َی بَ ٔ
اب ا َِ ٟح ِّس َِ ٣حبُو ُس َ
اب ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓک َ َ
اًَ ٪ا َُّ ٣ة ََ ٩ِ ٣ز َخََ ٠ضا ا َِ ٤َ ٟشأٛي َن َوأَ ِػ َح ُ
وَُ ٪ي ِ َ ٍ أَ َّ ٪أَ ِػ َح َ

اب ا٨َّ ٟارٔ َٓإٔذَا ًَا َُّ ٣ة ََ ٩ِ ٣ز َخََ ٠ضا اَ ٨ِّ ٟشا ُئ
بٔض ٔ ِِ ٥لٔ َی ا٨َّ ٟارٔ َوٗ ُُِ ٤ت ًَل َی بَ ٔ

دسمد ،اامسلیع ،امیلسؿ یمیت ،اوبنامثؿ ،رضحت اامسہم ،آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای
ںیم تنج ےک درفازے رپ ڑھکا وہا( ،وت داھکی ہک) فاہں دالخ وہےن فاےل زایدہ رت نیکسم ےھت ،افر امؽ فاےل وبحمس ےھت ،وساےئ
دفزویخں ےکہکاؿوکدفزخ ےلاجےن اکمکحدےدایایگ اھت ،افردفزخےکدرفازے رپڑھکاوہا ،وتداھکیفاہںدالخوہےنفاولں
ںیمارثکوعرںیتںیھت۔
رافی  :دسمد،الیعٰمس،امیلسؿیمیت،اوبنامثؿ،رضحتااسہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک ،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1469

راوی ٌ٣ :اذ ب ٩اسس ًبس اہلل٤ً ،ز ب٣ ٩ح٤س ب ٩زیس٣ ،ح٤س ب ٩زیس ،ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
 ١ا٨َّ ٟارٔ ِلٔ َی ا٨َّ ٟارٔ ٔجی َئ بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت َحًَّی یُ ِح ٌَ َ ١بَي ِ َن ا َِ ٟح َّٔ ٨ة
 ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ِلٔ َی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوأَصِ ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا َػ َار أَصِ ُ

َفح ٔض ٔ َِ ٥و َیزِ َزازُ
َوا٨َّ ٟارٔ ث ُ َّ ٥یُ ِذبَحُ ث ُ َّ ٥یُ َ٨ازٔی ُ٨َ ٣از ٕ َیا أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ََل َِ ٣و َت َو َیا أَصِ َ ١ا٨َّ ٟارٔ ََل َِ ٣و َت ٓ ََیزِ َزا ُز أَصِ ُ
َف ّحا ِلٔ َی َ َ
 ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ َ
 ١ا٨َّ ٟارٔ ُحزِّ٧ا ِلٔ َی ُحزِٔ٧ض ٔ ِ٥
أَصِ ُ
اعمذ نب ادس دبع اہلل،رمع نب دمحم نب زدی ،دمحم نب زدی ،نب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اوینں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجتنجفاےلتنجںیم،افردفزخفاےلدفزخںیمدالخوہاجںیئےگوتومتالح اجےئ
یگ اہیں کت ہک دفزخ افر تنج ےک درایمؿ ریھک اجےئ یگ ،رھپ ذحب یک اجےئ یگ رھپ اکی اکپرےن فاال اکپر رک ےہک اگ ہک اے تنج
فاولں! اہیں ومت ںیہن اے دفزخ فاول اہیں ومت ںیہن! تنج فاولں یک وخیش ںیم ااضہف وہاجےئ اگ افر دفزخ فاولں اک مغ ڑبھ
اجےئاگ۔
رافی  :اعمذنبادسدبعاہلل،رمعنبدمحمنبزدی،دمحمنبزدی،نبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1470

راوی ٌ٣ :اذ ب ٩اسسً ،بساہلل ب ٩ا٧ص ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لار ب٨یشار ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔیسٕ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اُ ٔ ٟ
و٪
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠اہللَ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی َي ُ٘و َُٔ ٢لَ ِص ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة یَا أَ ِص َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
ک ٓ ََی ُ٘و ُ٢
وَ ٪و َ٣ا َ٨َ ٟا ََل َ٧زِضَی َو َٗ ِس أَ ًِ َل ِيت َ َ٨ا َ٣ا ُ ٥َِ ٟت ٌِ ٔم أَ َح ّسا َٔ ٩ِ ٣خ َِ ٔ ٘٠
ک َربَّ َ٨ا َو َس ٌِ َسیِ َ
َٟب َّ ِی َ
ک ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ص َِ ١رؿٔيت ََُِ ٓ ٥ی ُ٘وَ ُٟ

ک ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أُح َُِّٔ ٠ًَ ١ی ٥ِ ُٜر ِٔؿ َوانٔی ٓ َََل أَ ِس َد ُم ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ
 ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
أََ٧ا أ ُ ًِ ٔلی ٥ِ ُٜأَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک َٗاُٟوا َیا َر ِّب َوأَ ُّی َط ِی ٕئ أَٓ َِـ ُ
َب ٌِ َس ُظ أَبَ ّسا

اعمذنبادس،دبعاہللنباسن،زدینباملس،اطعءنباسیر،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿ
ایکہکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللاعت یرفامےئاگہکاےتنجفاولںفہولگرعضرکںیےگ،اےرپفرداگر
کیبلفدعسکی،رھپاہللاعت یرفامےئاگایکمتولگوخشوہ،فہولگںیہکےگمہویکںہنرایضوہںہکبجوتےنفہزیچاطعءیکےہ
وجا ےنولخمؼںیمےسیسکوکںیہن دیاہللاعت یٰرفامےئاگہکںیہمتاسےسرتہبزیچاطعءرکفںاگفہولگوپےگ ںےگاےرباس
ےسرتہبایکزیچےہ!اہللاعتٰیلرفامےئاگںیممترپاینپراضانزؽرکفںاگاسےکدعبںیممترپیھبکانراضہنوہںاگ۔
رافی  :اعمذنبادس،دبعاہللنباسن،زدینباملس،اطعریٹننشار،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقم دصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1471

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤سٌ٣ ،اویہ ب٤ً ٩زو ،ابواس ٰح ٙح٤یس

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ِ ٔ ِس َح َ
یب
ا ٩ِ ًَ ٚحُ َِ ٤ی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َي ُ٘و ُ ٢أ ُ ٔػ َ
َّ
َّ
ُ
رعٓ َِت َ٨ِ ٣ز ٔ ََ ٟة َحارٔث َ َة
َحارٔثَ ُة یَ ِو َ ٦بَ ِسرٕ َوص َُو ُ ََُل َْ َٓ ٦حائ َ ِت أ ُُّ ٣ط ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِس َ َ
ِی َت َزی َ٣ا أَ ِػ ََ٘ َٓ ٍُ ٨ا ََ ٢ویِ َح ٔک أَ َو َصبِٔ٠تٔ أَ َو َج َّْ ٨ة َواح َٔس ْة ه ٔ َی َِٔ َّ ٧ضا
ٔ٣ىِّی َٓإ ٔ َِ ٪ی ُ
ک فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة أَ ِػب ٔ ِ ٍ َوأَ ِح َت ٔش ِب َوِ ٔ َِ ٪ت ٩ِ ُٜاَلِ ُ ِ َ
ض
َف َز ِو ٔ
ٔج َْ ٨
اَٛ ٪ثٔي َ ٍ ْة َؤُِ َّ ٧ط َٟف ٔی َج َّٔ ٨ة ا ِِ ٔ ٟ

دبع اہلل نب دمحم ،اعمفہی نب رمعف ،اوب ااحسؼ دیمح ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ںیم ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ےتہک
وہےئ انس ہک احرہث دبر ےک دؿ دیہش وہےئ وت فہ نسمک ےھت اؿ یک فادلہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر
رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ اجےتن ںیہ ہک احرہث اک رمہبت ریمے دؽ ںیم ایک ےہ ،ارگ فہ تنج ںیم وہا وت ںیم ربص رکفں یگ افر ارگ

دفرسی ہگج وہا وت آپ دںیھکی ےگ ہک ںیم ایک رکیت وہں آپ ےن فبجک ای ننٹلت رفامای (ینع اقمح) ایک تنج اکی یہ ےہ  ،ںیتن وت
تہبیسںیہافرفہتنجارفلدفسںیموہاگ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اعمفہینبرمعف،اوباقٰحسدیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1472

٣وسیٓ ،ـی ،١ابوحاز ٦حرضت ابوہزیزہ
راوی ٌ٣ :اذب ٩اسسٓ ،ـ ١بٰ ٩

 ٩ِ ًَ ١أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ا َِ ُٔ ٟـ ِی ُ
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ا ِِ َٔ ٟـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َّس َٔ َو َٗا َِ ٔ ِ ٢س َح ُ
ا ٚبِ ُٔ ِ ٩بِ َزاصٔی َ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍةُ بِ ُ٩
اَف َٔ ٣شي َ ٍةُ ثَ ََلثَةٔ أَیَّاٟ ٕ ٦لَّأ ٔ ٛب ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا بَي ِ َن ََ ٜٔ ٨ِ ٣ي ِی ا ِٟک َ ٔ ٔ
َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٟظَ َح َز ّة

غ َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسٌٔی ٕس
ا ٪بِ َ ٩أَبٔی ًَیَّا ٕ
َي ٔشي ٍُ اٟزَّاُ ٔ ٛب فٔی ه ٔ َِّ ٠ضا ٔ٣ائ َ َة ًَاََ ٕ ٦ل َي ِ٘ َل ٌُ َضا َٗا َ ٢أَبُو َحازَٔ َٓ ٕ ٦ح َّسث ِ ُت بٔطٔ اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
اَّٟسی ٍَ ٔ٣ائ َ َة ًَا٣َ ٕ ٦ا َي ِ٘ َل ٌُ َضا
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٟظَ َح َز ّة َي ٔشي ٍُ اٟزَّاُ ٔ ٛب ا َِ ٟح َوا َز ا َِ ٤ُ ٟـ ََّ ٤ز َّ ٔ

اعمذنب ادس  ،لض نب ومٰیس ،لیضف ،اوباحزؾ رضحت اوبرہریہ ےس رفاےت رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ،ہک اکرف ےک دفونں
ومڈنوھں ےک درایمؿ زیت راتفر وسار ےک نیت دؿ یک اسم ت وہیگ ،افر ااحسؼ نب اربامیہ ےن وباہطس ریغمہ نب ہملس ،فبیہ،
اوباحزؾ ،لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دعس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک تنج ںیم
اکی درتخ وہاگ ہک سج ےک اسہی ںیم وسار وس اسؽ کت ےلچ اگ ،افر اس اک رفس یھبک متخ ہن وہاگ ،اوباحزؾ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن ہی
دحثیامعنؿنبایبایعش ےسایبؿیکوت اںوہںےنایبؿ ایک،ہکھجمےساوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایکہکآرضحنتیلص

اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکتنجںیماکیدرتخوہاگہک(اسےکاسہیںیم)زیتراتفر،رھپوھگڑےرپوساروساسؽکتےلچرھپ
یھباساکرفسمتخہنوہاگ۔
رافی  :اعمذنبادس ،لضنبومٰیس،لیضف،اوباحزؾرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1473

راوی ٗ :تيبہً ،بس اٌٟزیز ،ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ی ِس ُخَّ٩َ٠

و ٪آخٔذْ َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ب ٌِ ّـا ََل
و ٪أَ ِّٟٔا أَ ِو َس ِب ٍُ ٔ٣ائ َ ٔة أَ ََِ ٕٕ ٟل یَ ِسرٔی أَبُو َحازٔ ٕ ٦أَ ُّی ُض َ٤ا َٗا ََ ٣ُ ٢ت َ٤ا ٔسَ ُٜ
ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی َس ِب ٌُ َ
َّ
آِص ُُِ ٥و ُجوصُ ُض ًَِ ٥ل َی ُػ َورة ٔا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟی ََ ٠ة ا َِ ٟب ِسرٔ
َی ِس ُخ ُ
 ١أَ َّوُ ُٟض َِ ٥حًی َی ِس ُخ َُ ٔ ١
ہبیتق،دبع ازعلسی،اوباحزؾ،لہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
ریمیاتمںیمےسخرتزہارای(رفامای)استالھکآد یتنجںیمدالخوہںےگ(اوباحزؾاکایبؿےہ،ہکےھجمایدںیہنہکآپےن
خرتزہارایاستال ھکرفامےئ)اکیدفرسےاکاہھتڑکپےوہےئوہںےگ،بجکتاؿےکےلھچپدالخہنوہںیلےگ،اسفتق
کتاؿےکاےلگدالخہنوہںےگاؿےکرہچےوچدوھںیراتےکاچدنیکرطحےتکمچوہںےگ۔
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسی،اوباحزؾ،لہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1474

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہً ،بس اٌٟزیز ،اپ٨ے واٟس سے وہ سہ ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩س ِض ٕ ٩ِ ًَ ١أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة

ََ ٟیت َ َ ٍا َُِ َ ٪ا َِ ُِ ٟز َٖ فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ٤َ ٛا َتت َ َ ٍا َُِ َ ٪ا ِل َِ ٜو ََ ٛب فٔی َّ
غ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َض ُس
ا ٪بِ َ ٩أَبٔی ًَیَّا ٕ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َٗا َ ٢أَبٔی َٓ َح َّسث ِ ُت بٔطٔ اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
َّ
اٟرشِ ٔ ِّی َوا َِِ ٟزِب ٔ ِّی
ََ ٟشُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسٌٔی ٕس یُ َح ِّس ُث َویَزٔی ُس ٓ ٔیطٔ َ٤َ ٛا َت َزا َُِ َ ٪ا ِل َِ ٜو ََ ٛب ا َِِ ٟار َٔب فٔی اَلِ ُ ُٓ ِٔ ٙ
دبعا ہللنبہملسم،دبعازعلسی،ا ےنفادلےسفہلہسریضاہللاعتٰیلہنعےسافرلہس آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتی
رکےتںیہہکآپےنرفامایتنجفاےلتنجںیمابالاخہنفاولںوکاسرطحدںیھکیےگسجرطحمتآامسؿرپاتسرفںوکدےتھکیوہ،
ریمے فادل ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن امعنؿ نب ایب ایعش ےس ہی دحثی ایبؿ یک وت اںوہں ےن اہک ،ہک ںیم ےن اوبدیعس وک ایبؿ رکےت
وہےئانس،افراانتزایدہایبؿایک،ہکسجرطحمتڈفر ےفاےلاتسرےوکرشمیقافررغمیباقفرپدےتھکیوہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،دبعازعلسی،ا ےنفادلےسفہلہسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1475

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،طٌبہ ،ابوً٤زا ،٪ا٧ص ب٣ ٩اٟک

اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
ق ٔ٩ِ ٣
َک َ٣ا فٔی اَلِ َ ِر ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢اہللُ َت ٌَال َی َٔلَص َِو ٔ ٪أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ًَ َذا ّبا َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َِ ٟو أَ ََّ ٟ ٪

رش َک بٔی َط ِیئّا
ک أَص َِو ََ ٩ِ ٣ٔ ٪ص َذا َوأََ ِ ٧ت فٔی ُػِٔ ٠ب آ َز َ ٦أَ َِ ٪لَ ُت ِ ٔ
َط ِی ٕئ أَ َُ ٨ِ ٛت َت ِٔ َتسٔی بٔطٔ ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ن ٌَ ََِ ٓ ٥ی ُ٘و ُ ٢أَ َر ِز ُت َٔ ٨ِ ٣
رش َک بٔی
َٓأَبَ ِی َت ِ ٔ ََّل أَ ُِ ٪ت ِ ٔ
دمحم نب اشبر ،ہبعش ،اوبرمعاؿ ،اسن نب امکل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ،آپ
ےنرفامایہکاہللاعتٰیلایقتمےکدؿبسےسمکذعابفاےلےسرفامےئاگہکارگاہمترےاپسزنیمےکرباربوکح زیچ(دفتل)
وہیتوتایکمت اےسدے رک ا ےنوکذعاب ےسڑھچاےت۔ فہوجابدےاگاہں!اہللاعتٰیل رفامےئاگہک ںیمےنھجت ےس اسےس  یکل
زیچ اچیہ یھت ،بجہک مت آدؾ ےک بلص ںیم اھت۔ فہ ہی ہک ریمےاسھت یسک وکرشکی ہن رکان نکیل وت ےن ااکنر رکدای افر ریمےاسھت
رشکیانبای۔
رافی  :دمحمنباشبر،ہبعش،اوبرمعاؿ،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1476

راوی  :ابو ا٤ٌ٨ٟا ،٪ح٤از٤ً ،ز و ،جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْخ ُد ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِ ُ
َ
اٟثٌارٔیزُ ُُِٗ ٠ت َ٣ا َّ
َّ
ب ٔ َّ
اٟث ٌَارٔیزُ َٗا ََّ ٢
اِ َٗ ٪س َس َ٘ َم ٓ َُُ ٤ط َٓ ُُِ٘ ٠ت ٤ِ ٌَ ٔ ٟزٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر أَبَا َُ ٣ح َّٕ ٤س
یص َوک َ َ
اٟـ َِاب ٔ ُ
اٟظَٔا ًَ ٔة َٛأُ َّ ٧ض َِ ٥

ْخ ُد ب ٔ َّ
اٟظَٔا ًَ ٔة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
َسَ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ی ِ ُ
اوباامعنلؿ،امحد،رمعف،اجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکافشتعےک
ذرہعی ھچک ولگ دفزخ ےس ںیلکن ےگ ،اس رطح ہک فہ اعثرری وہں ےگ۔ ںیم ےن وپاھچ اعثرری ایک ےہ؟ آپ ےن رفامای اغضسیب ےہ،
اؿےکہنمڑھجےئگوہںےگ،امحداکایبؿےہہکںیمےنرمعفنبدانیےسوپاھچایکآپےناجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےس
انسےہہک،آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےہہکولگافشتعےکذرہعیدفزخےسںیلکنےگ،اںوہںےناہکاہں!۔
رافی  :اوباامعنلؿ،امحد،رمعف،اجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1477

راوی  :ہسبہ ب ٩خاٟس ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْخ ُد َٗ ِو ْ٦
َح َّسثَ َ٨ا ص ُِسبَ ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة َح َّسث َ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَ ِ ُ
 ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ا َِ ٟح َض َّٔ٤٨یِّي َن
و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ ُی َش ِّ٤یض ٔ ِ ٥أَصِ ُ
ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َب ٌِ َس َ٣ا ََّ ٣ش ُض َِ ٨ِ ٣ٔ ٥ضا َس ِٔ ٍْ ٓ ََی ِس ُخَ ُ٠
دہہب نب اخدل ،امہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن
رفامایہکھچکولگذعاباپےنےکدعبدفزخےسلکنرکتنجںیمدالخوہںےگافرتنجفاےلاؿوکدفزیخاکپرںیےگ۔
رافی  :دہہبنباخدل،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1478

٣وسی ،وہیب٤ً ،ز ب ٩یحٌی  ،یحٌی ،
راوی :
ٰ

وسی َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ِ َز ٕ٩ِ ٣ٔ ٢
 ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوأَصِ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا َز َخ َ ١أَصِ ُ
 ١ا٨َّ ٟارٔ اَ ٨َّ ٟار َي ُ٘و ُ ٢اہللُ َ ٩ِ ٣ک َ َ
ا ٪فٔی َِٗ٠بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٘ا َُ ٢ح َّب ٕة ِٔ َ ٩ِ ٣
ُو٤َ َٛ ٪ا َت ِ٨بُ ُت ا ِٟحٔ َّب ُة فٔی َحٔ٤ی ٔ١
ِ ٔ َی٤ا َٕٓ ٪أ َ ِ ٔ
وِ َٗ ٪س ا ُِ ٣ت ٔح ُظوا َو ًَازُوا حُ َ٤ّ ٤ا َٓ ُی ِِ َ٘ ٠و َ ٪فٔی َ َ ٧ضز ٔ ا َِ ٟح َیاة ٔ َٓ َي ِ٨بُت َ
ْخ ُج َ
ِ ُجو ُظ ٓ ََی ِ ُ
َّ
َّ
اٟش ِی ٔ ١أَ ِو َٗا ََ ٢حَّ ٔ٤یةٔ َّ
َّ
َفا َئ َُ ٠ِ ٣تو ٔ َی ّة
اٟش ِی َٔ ١و َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أََ ٥َِ ٟت َز ِوا أََ َّ ٧ضا َت ِ٨بُ ُت َػ ِ َ

ومیس،فبیہ ،رمع نب ییحی  ،ییحی  ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،ہک آرضحنت یلص اہللہیلع فآہل
فملسےنرفامایبجتنج فاےلتنجںیمافردفزخفاےلدفزخںیمدالخوہاجںیئےگوتاہللاعتٰیلرفامےئاگہکسجصخشےکدؽ
ںیمراح رباربیھباامیؿوہ،اسوکدفزخےساکنؽول،انچہچناؿوکاکنالاجےئاگوتفہوکےلئیکامدننںیلکنےگ،وتاؿوکرہنایحتںیم
ڈاؽ دای اجاگیئ ،افر فہ اس رطح رت فاتزہ وہ اجںیئ ےگ اسیج ہک درای ےک انکرے ےک وکڑے رک ٹک ںیم رتفاتزہ داہن ااتگ ےہ ،افر
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکایکمتدےتھکیںیہنہکفہداہناٹپلوہازرداتلکنےہ۔
رافی  :ومٰیس،فبیہ،رمعنبییحی،ییحی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ

رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1479

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہ ،ابواسحا ،ٚنٌ٤ا٪

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ِ ٔ ِس َح َ
اَ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
اَٗ ٚا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
وؿ ٍُ فٔی أَ ِخ َٔ ٤ؽ َٗ َس َِ ٣یطٔ َج َِ ٤ز ْة َي ِِلٔی َٔ ٨ِ ٣ضا ز ٔ َ٣اُُطُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢أَص َِو َ ٪أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ًَ َذا ّبا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ََ ٟز ُج ْ ١تُ َ

دمحم نب اشبر ،دنغر ،ہبعش ،اوبااحسؼ ،امعنؿ ،یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن آپ وک رفامےت وہےئ انس ہک
ایقتمےکدؿبسےسےکلہذعابفاالفہصخشوہاگسجےکدفونںاپفںرپاگنچریریھکوہح وہیگافراسےساساکدامغوھکاتل
وہاگسجرطحاہڈنیوجشامریتےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،اوبااحسؼ،امعنؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1480

راوی ً :بس اہلل ب ٩رجاء ،اَس ائی ،١ابواسح ،ٙنٌ٤ا ٪ب ٩بظي ٍ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٚا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظي ٍ ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
 ٩ِ ًَ ١أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َجا ٕ
َسائ ٔی ُ
ئ َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِ َ

َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢أَص َِو َ ٪أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ًَ َذا ّبا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َر ُج ًَْ ١ل َی أَ ِخ َٔ ٤ؽ َٗ َس َِ ٣یطٔ َج َِ ٤ز َتا َٔ ٪ي ِِلٔی ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ز ٔ َ٣اُُ ُط َ٤َ ٛا َي ِِلٔی

َ ١وا ِ٥ُ ُ٘ ٤ِ ُ٘ ٟ
ا ِِ ٔ٤ٟز َج ُ

دبع اہلل نب راجء ،ارس الیئ ،اوب ااحسؼ  ،امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ایقتم ےک دؿ بس ےس ےکلہ ذعاب فاال فہ صخش وہاگ سج ےک دفونں
اپؤں رپ دف اگنچ رایں ریھک وہں یگ افر اؿ دفونں ےک ببس ےس اس اک دامغ اس رطح وجش اھکےئ اگ سج رطح اہڈنی ای ڑھگا وجش
اھکاتےہ۔
رافی  :دبعاہللنبراجء،ارسالیئ،اوباقحس،امعنؿنبریشبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1481

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہ٤ً ،زو خیث٤ہً ،سی ب ٩حات٥

َّ
َّ
ََک
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩خ ِی َث ََ ٤ة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات ٕٔ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ذ َ َ
اح ب ٔ َو ِجضٔطٔ َٓ َت ٌَ َّوذَ َٔ ٨ِ ٣ضا ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢ات ُ٘وا اَ ٨َّ ٟار َوَِ ٟو بٔ ٔظ َِّ ٙت َِ ٤زة ٕ ٓ ََ٥َِ ٟ ٩ِ ٤
ََک اَ ٨َّ ٟار َٓأ َ َط َ
اَ ٨َّ ٟار َٓأ َ َط َ
اح ب ٔ َو ِجضٔطٔ َٓ َت ٌَ َّوذَ َٔ ٨ِ ٣ضا ث ُ َّ ٥ذ َ َ

یَحٔ ِس َٓبٔکَٕ ٤َ ٔ ٠ة كَي َِّب ٕة

امیلسؿنب جب،ہبعش،رمعف ،ہمثی،دعی نباحمتےسرفاتیرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےندفزخاکذرکایکوتاانپہنم
ریھپ ایل افر اس ےس انپہ ام یگ ،رھپ رفامای ہک دفزخ ےس وچب ،ارگہچ وجھکر ےک اکی ڑکٹے یہ ےک ذرہعی ویکں ہن وہ ،افر سج صخش وک ہی
یھبرسیمہنوہوتایھچابوتںےکذرہعی(اسےسےچب)۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،رمعف،ہمثی،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1482

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩ح٤زہ ،اب ٩ابی حاز ٦زر اور زی ،یزیسً ،بساہلل ب ٩خباب ،حرضت ابوسٌیس ،خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َحازَٔ ٕ ٦و َّ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی
یس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩خ َّب ٕ
اٟس َرا َو ِرز ٔ ُّی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َّ
َّ
َک ً ٔ َِ ٨س ُظ ًَ ُّ٤طُ أَبُو كَأٟبٕ َٓ َ٘ا َ٠َّ ٌََ ٟ ٢طُ َت ٌُِ َٔ ٨طُ َطَٔا ًًَٔی یَ ِو َ٦
َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وذُ ٔ َ
 ١فٔی َؿ ِح َـا ٕح ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ یَ ِبٌِ َٛ ُّ ُ٠ب َ ِیطٔ َي ِِلٔی ُٔ ٨ِ ٣ط أ ُ ُّ ٦ز ٔ َ٣أُطٔ
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٓ ُی ِح ٌَ ُ
اربامیہنبزمحہ،انبایباحزؾدرافردی،سیدی،دبعاہللنبن بب،رضحتاوبدیعس،دخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ
ہک اںوہں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک آپ ےک اپس آپ ےک اچچ اوباط بل اک ذرک ایک ایگ وت آپ ےن رفامای اشدی
ایقتمےکدؿاؿوکریمیافشتعاکؾآےئہکآگاؿےکونخٹںکتوہیگافراسےساؿاکدامغوھکاتلوہاگ۔
رافی  :اربامیہنبزمحہ،انبایباحزؾدرافردی،سیدی،دبعاہللنبن بب،رضحتاوبدیعس،دخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1483

راوی ٣ :شس ز ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِح ٍَُ ٤
و ٪أََ ِ ٧ت َّأ ٟذی
و ٪آ َز َََ ٓ ٦ی ُ٘وَ ُٟ
وَِ ٟ ٪و ا ِس َت ِظٔ ٌَِ َ٨ا ًَل َی َربِّ َ٨ا َحًَّی یُزٔی َح َ٨ا ٔ٣َ ٩ِ ٣کَا٨َ ٔ ٧ا ٓ ََیأ ِتُ َ
اض یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
اہللُ اَ ٨َّ ٟ
کٓ ِ
َک
ٔیک ُٔ ٩ِ ٣روحٔطٔ َوأَ ََ ٣ز ا ََِ ٤َ ٟلئَٔ َٜة ٓ ََش َح ُسوا ََ ٟ
ک اہللُ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو َنٔ ََذ ٓ َ
َخ ََ َ٘ ٠
َاط َٔ ٍِ َ٨َ ٟا ً ٔ َِ ٨س َربِّ َ٨ا ٓ ََی ُ٘و َُِ ٟ ٢ش ُت صُ َ٨ا َُ ٥ِ ٛو َی ِذ ُ ُ
ِ
َک َخ ٔلیئَ َت ُط ائِتُوا ِٔبِ َزاص َٔیَّ ٥أ ٟذی
َخ ٔلی َئ َتطُ َو َي ُ٘و ُ ٢ائِتُوا ُ ٧و ّحا أَ َّو ََ ٢ر ُسو َٕ ٢ب ٌَ َث ُط اہللُ ٓ ََیأتُوُ َ ٧ط ٓ ََی ُ٘و َُِ ٟ ٢ش ُت صُ َ٨ا َُ ٥ِ ٛویَ ِذ ُ ُ
ِ
َّ
وسی َّأ ٟذی ک َ َُّ ٤َ ٠ط اہللُ ٓ ََیأِتُوُ َ ٧ط ٓ ََی ُ٘و َُِ ٟ ٢ش ُت
َک َخ ٔلیئَ َت ُط ائِتُوا َُ ٣
ات َد َذ ُظ اہللُ َخّ ٔ ٠یَل ٓ ََیأتُوُ َ ٧ط ٓ ََی ُ٘و َُِ ٟ ٢ش ُت صُ َ٨ا َُ ٥ِ ٛو َی ِذ ُ ُ
ِ
َّ
َّ
َُف َُ ٟط َ٣ا
صُ َ٨ا ََُ ٓ ٥ِ ٛی ِذ ُ ُ
َک َخ ٔلی َئ َت ُط ائِتُوا ً َٔیسی ٓ ََیأتُوُ َ ٧ط ٓ ََی ُ٘و َُِ ٟ ٢ش ُت صُ َ٨ا ُ ٥ِ ٛائِتُوا َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ َ٘ َٓ ٥َ ٠س ُ ٔ َ
َ
ِ ٓ ََیأِتُونٔی َٓأ َ ِس َتأِذ ٔ ًَُ ٪ل َی َربِّی َٓإٔذَا َرأَیِ ُت ُط َو َٗ ٌِ ُت َسا ٔج ّسا ٓ ََی َسًُىٔی َ٣ا َطا َئ اہللُ ث ُ َُّ ٥ي َ٘ا ُ ٢لٔی
َت َ٘ َّس ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ذِ٧بٔطٔ َو َ٣ا َتأ َّ َ

ک َس ُِ ١ت ٌِ َل ِط َو ُٗ ِ ١ي ُِش ََ ٍِ ٤و ِ
اط َٔ ٍِ ُتظَ َّٔ ٍِ َٓأ َ ِر َٓ ٍُ َرأِسٔی َٓأ َ ِح َُ ٤س َربِّی ب ٔ َت ِحٔ٤ی ٕس ي ٌَُ ِّ٤ُ ٠ىٔی ث ُ َّ ٥أَ ِط َٔ ٍُ ٓ ََی ُح ُّس لٔی َح ًّسا
ِار َٓ ٍِ َرأ ِ َس َ
ِ ُج ُض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا٨َّ ٟارٔ َوأ ُ ِزخُٔ ُ٠ض ِ ٥ا َِ ٟح ََّ ٨ة ث ُ َّ ٥أًَُو ُز َٓأ َ َٗ ٍُ َسا ٔج ّسا ِٔ ٣ث َُ ٠ط فٔی َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ٔة أَ ِو اٟزَّابٔ ٌَ ٔة َحًَّی َ٣ا بَق ٔ َی فٔی ا٨َّ ٟارٔ ِ ٔ ََّل َ٩ِ ٣
ث ُ َّ ٥أ ُ ِ ٔ
اَ َٗ ٪تا َزةُ َي ُ٘و َُ ٨ِ ٔ ً ٢س َص َذا أَ ِی َو َج َب ًََِ ٠یطٔ ا ُِ ٟدُ٠وزُ
ُقآ َُ ٪وک َ َ
َح َب َشطُ ا ِِ ُ ٟ
دسمد،اوبوعاہن،اتقدہ،اسنےسرفاتیرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللایقتمےکدؿولوگںوکعمجرکے
اگوتولگںیہکےگہکاکشوکح امہریافشتعاہللےکدرابرںیمرکات،اتہکمہاینپاسہگجےساجنتاپےتانچہچنفہولگآدؾہیلع
امالسؾ ےک اپس آرک ںیہک ےگ ہک آب وک اہلل ےن اےنہ اہھت ےس دیپا ایک افر آپ ںیم اینپ رفح وھپیکن افر رفوتشں وک مکح دایانچہچن
اںوہں ےن آپ وک دجسہ ایک وت آپ امہرے رپفرداگر یک انجب ںیم امہری افسرش رکںی ،آدؾ ہیلع امالسؾ رفامںیئ ےگ ںیم اس القئ
ںیہنافراینپ یطلاکذرکرکںیےگافررفامںیئےگہکونحہیلعامالسؾےکاپساجؤفہبسےسےلہپروسؽںیہنجوکاہللےنوبعمث
ایک،انچہچنولگاؿےکاپسآںیئےگوتفہاینپ یطلاکذرکرکےکرفامںیئےگہکںیماسالقئںیہن،متاربامیہہیلعامالسؾےکاپس
اجؤ نج وک اہلل ےن لیلخ انبای،انچہچن ولگ اؿ ےک اپس آںیئ ےگ وت فہ اینپ  یطل اک ذرک رکےک رفامںیئ ےگ ہک ںیم اس القئ ںیہن مت
ومٰیس ہیلع امالسؾ ےک اپس اجؤ نج ےس اہلل ےنالکؾ رفامای ،ولگ اؿ ےک اپسآںیئ ےگ وت فہ رفامںیئ ےگ ںیم آج اس اقلب ںیہن افر
اینپ  یطل اک ذرک رکےک رفامںیئ ےگ ہک ٰیسیع ہیلع امالسؾ ےک اپس اجؤ ،ولگ ٰیسیع ہیلع امالسؾ آںیئ وت رفامںیئ ےگ ،ںیم آج اس اقلب
ںیہن مت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجؤ نج ےک اےلگ افر ےلھچپ انگہ شخب دے ےئگ ںیہ وت ولگ ریمے اپس آںیئ ےگ۔ ںیم

ا ےن رپفرداگر ےس ااجزت بلط رکفں اگ بج ںیم اہلل وک دوھکیں اگ وت دجسے ںیم رگ ڑپفں اگ بج کت اہلل اچےیہ اگ ھجم وک (ایس
احتلںیم)وھچڑدےاگ،رھپاہکاجےئاگ ہکاانپرسااھٹؤ،اموگنںیہمتدایاجےئاگافروہکانساجےئاگافرافشتعرکفوبقؽیکاجےئیگ،
وت ںیم اانپ رس ااھٹؤں اگ ،ا ےن رپفرداگر یک دمح ایبؿ رکفں اگ وج اہلل ھجم وک اھکسےئ اگ ،رھپ ںیم افشتع رکفں اگ وت اہلل ریمے ےئل دح
رقمررفامےئاگ،رھپںیماؿوکدفزخ ےساکنولںاگافرتنجںیمدالخرکفںاگ،رھپںیمولنرکآؤںاگافردجسےںیمایسرطح
رگڑپفںاگ،رسیتیایوچیھتابرایسرطحرکفںاگ،زجباسےکسجوکرقآؿےنرفکراھکوہاگ،افراتقدہاسیکریسفتایبؿرکےت
ےھتہکاسےسرمادفہصخشےہسجےکہشیمہرےنہاکمکح(رقآؿںیم)ایبؿایکایگےہ۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلع فملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1484

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،حش ٩ب ٩ذٛوا ،٪ابور جاء ً٤زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َح َّسثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩حُ َؼي ِ ٕن َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ٩
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َر َجا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ٔ ٩ذ ََِ ٛو َ
و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة ي َُش َِّ ٤و َ٪
ْخ ُد َٗ ِو ْ ٩ِ ٣ٔ ٦ا٨َّ ٟارٔ بٔظَ َٔا ًَ ٔة َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی ِس ُخَ ُ٠
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِ ُ

ا َِ ٟح َض َّٔ٤٨یِّي َن

دسمد ،ییحی  ،نسح نب ذوکاؿ ،اوبر اجء رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہک دمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکافشتع ےک ذرہعیےساکیامجتعدفزخ ےس ےلکنیگ رھپفہولگ تنج ںیمدالخ
وہںےگنجوک(تنجےکرےنہفاےل)ویمنہجںےکانؾےسالبںیئےگ۔

رافی  :دسمد،ییحی،نسحنبذوکاؿ،اوبراجءرمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1485

راوی ٗ :تيبہ ،اسٌ٤ی ١ب ٩جٌَف ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص

 ١بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أَُ َّ٦حارٔثَ َة أَ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

ا ٪فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٥َِ ٟ
َصَ ٠
ُغ ُب َس ِض َٕ٘ َٓ ٥اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِس ًََ ٤ِ ٔ ٠ت َِ ٣وٗ ٔ ٍَ َحارٔثَ َة ٔٔ ٠ِ َٗ ٩ِ ٣يی َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َک َحارٔثَ ُة یَ ِو َ ٦بَ ِس ٕر أَ َػابَ ُط َ ِ
ض اَلِ َ ًِل َی َو َٗا َ٢
َف َز ِو ٔ
أَبِ ٔک ًََِ ٠یطٔ َوِ ٔ ََّل َس ِو َٖ َت َزی َ٣ا أَ ِػ ََ٘ َٓ ٍُ ٨ا َََ ٟ ٢ضا صَبِٔ٠تٔ أَ َج َّْ ٨ة َواح َٔس ْة ه ٔ َی َِٔ َّ ٧ضا ٔج َْ ٨
اَٛ ٪ثٔي َ ٍ ْة َؤُِ َّ ٧ط فٔی ا ِِ ٔ ٟ

اٟسَ ِ ٧یا
ض أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛأَ ِو َِ ٣و ٔؿ ٍُ َٗ َس ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َخي ِ ْ ٍ ُّٔ ٩ِ ٣
ُ َِس َو ْة فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ أَ ِو َر ِو َح ْة َخي ِ ْ ٍ ُّٔ ٩ِ ٣
اب َٗ ِو ٔ
اٟسَ ِ ٧یا َو َ٣ا ٓ َٔیضا َو َُ َ٘ ٟ
ق ََل َ َؿائ َ ِت َ٣ا بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َوََ َ ٤ََ ٟل ِت َ٣ا بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا رٔی ّحا
َو َ٣ا ٓ َٔیضا َوَِ ٟو أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣ن َٔشا ٔ
ئ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة اكَِّ ٌََ ٠ت ِلٔ َی اَلِ َ ِر ٔ
اٟسَ ِ ٧یا َو َ٣ا ٓ َٔیضا
َو َٔ ٨َ ٟؼی ُٔ َضا َي ٌِىٔی ا ِٟد ٔ ََ ٤ار َخي ِ ْ ٍ ُّٔ ٩ِ ٣
ہبیتق ،اامسلیع نب رفعج ،دیمح ،رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک رضحت احرہثیک فادلہ یبنیک دختم ںیم
احرض وہںیئ افر رضحت احرہثگنج ںیم اکی ریت ےسدیہش وہےئگ اںوہں ےن رعض ایکہک روسؽ اہللآپ احرہث اکاقمؾ ریمےدؽ
ںیماجےتنںیہارگفہ تنج ںیموہاگوت ںیماسرپہنرفؤںیگفرہنرقنعبی آپ دںیھکیےگ ہکںیم ایکرکیت وہںآپ ےنرفامایہک
اقمحایکتنجاکییہےہ؟ ںیتنوتتہبیسںیہفہرفدفسایلعںیموہاگ۔ افررفامایہکاہللیکراہںیمحبصوکایاشؾوکانلچداینافرداین
یک امتؾ زیچفں ےس رتہب ےہ افر تنج ںیم اکی دقؾ ربارب ای امکؿ ےک افہلص ےک ربارب ہگج داین افرداینیک امتؾزیچفں ےس رتہب ےہ ارگ
یتنج وعروتں ںیم ےس اکی وعرت داین یک رطػ اھجکن رکدےھکی وت اسری زنیم رفنش وہاجےئ ،افر وخوبش رھکب اجےئ افر تنج یک

افڑینھداینافراسےکادنریکامتؾزیچفںےسرتہبےہ۔
رافی  :ہبیتق،الیعمسنبرفعج،دیمح،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1486

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،ابواٟز٧از ،ارعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
َ
َ
١
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َی ِس ُخ ُ
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
َّ ُ
 ١اَ ٨َّ ٟار أَ َح ْس ِ ٔ ََّل أُر َٔی ََ ٌَ ِ٘ ٣س ُظ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َِ ٟو أَ ِح َش َ٩
ُکا َو ََل َی ِس ُخ ُ
أَ َح ْس ا َِ ٟح ََّ ٨ة َِٔل أر َٔی ََ ٌَ ِ٘ ٣س ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َِ ٟو أَ َسا َء َ ٔ ٟیزِ َزا َز ُط ِ ّ

َف ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َّس ّة َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ٔ ٟیَ ُٜ
وَِ ٠ًَ ٪یطٔ َح ِ َ
ض بٔظَ َٔا ًَت َٔک یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س هَ َُ ٨ِ ٨ت یَا
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٩ِ ٣أَ ِس ٌَ ُس ا٨َّ ٟا ٔ
ض بٔظَ َٔا ًًَٔی
ُح ٔػ َ
أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ ََِ ٪ل َي ِشأ َ َٟىٔی ًَ َِ ٩ص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ أَ َح ْس أَ َّو َُ ٨ِ ٣ٔ ٢
ک ًَل َی ا َِ ٟحسٔیثٔ أَ ِس ٌَ ُس ا٨َّ ٟا ٔ
ک ٤َ ٔ ٟا َرأَیِ ُت ِٔ ٔ ٩ِ ٣
َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ََٗ ٩ِ ٣ا َََ ٢ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َخاّ ٔ ٟؼا َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب َٔ ١ن ِٔ ٔشطٔ

اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند ،ارعج،اوبرہریہریضاہلل ہنع ےسرفاتیرکےتںیہ یبن یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامای ہک تنج ںیم
وج صخش یھب دالخ وہاگ دفزخ ںیم اس اک اکھٹہن اس وک دالھک دای اجےئ اگ ارگ فہ رباح  رکات ،اتہک فہ زایدہ رکش رکے افر وج صخش یھب
دفزخ ںیم دالخ ایک اجےئ اگ اس وک تنج ںیم اس اک اکھٹہن دالھک دای اجےئ اگ ارگ فہ یکین رکات اتہک اس وک رسحت وہ۔ ہبیتق نب دیعس،
اامسلیعنبرفعج،رمعف،دیعسنبایبدیعسربقمی،رضحتاوبرہریہےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمےنرعضایکای
روسؽ اہلل ایقتم ےک دؿ آپ یک افشتع یک اعسدت بس ےس زایدہ وکؿ صخش احلص رکے اگ آپ ےن رفامای ہک اے اوبرہریہ

ریماایخؽاھتہکہکمتےسےلہپوکح صخشھجمےساسابتےکقلعتموساؽںیہنرکےاگ۔اسببسےسہکںیمےنمتوکدحثیرپ
﵀َّ
تہب زایدہ  جصی داھکی ایقتم ےک دؿ ریمی افشتع اک بس ےس زایدہ قح احلص رکےن فاال فہ صخش وہاگ سج ےن َل ِإلَ َش ِإ َّل ا ُ
ولخصدؽےساہکوہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1487

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہیً ،٥بیسہً ،بس اہلل

یس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ

ْخ ُد ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َِ ٛب ّوا ٓ ََی ُ٘و ُ ٢اہللُ
آِ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ُز ُخ ّوَل َر ُج َْ ١ی ِ ُ
آِ أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ُ ُ
ِو ّجا َٔ ٨ِ ٣ضا َو ٔ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠نِّٔی ََلَ ًِ ََ ٔ ٥ُ ٠
َِ ِٟٔ ١یطٔ أََ َّ ٧ضا ََِ ٣لَی َٓي َ ِ ٍ ٔج ٍُ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب َو َج ِستُ َضا َََ ِ ٣لی ٓ ََی ُ٘و ُ ٢اذِصَ ِب َٓا ِز ُخ ِ١
اذِ َص ِب َٓا ِز ُخ ِ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٓ ََیأِت َٔیضا َٓ ُی َد َّی ُ
َک
َِ ِٟٔ ١یطٔ أََ َّ ٧ضا َََ ِ ٣لی َٓيَ ٍِ ٔج ٍُ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب َو َج ِستُ َضا َََ ِ ٣لی ٓ ََی ُ٘و ُ ٢اذِ َص ِب َٓا ِز ُخ ِ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓإ ٔ ََّ ٟ ٪
ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٓ ََیأِت َٔیضا َٓ ُی َد َّی ُ

ک
ک ٔ٣ىِّی َوأََ ِ ٧ت ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ْخ ٔ٣ىِّی أَ ِو َت ِـ َح ُ
رش َة أَ َِ ٣ثاَ ٔ ٟضا أَ ِو ِ ٔ ََّ ٟ ٪
رشة ٔ أَ َِ ٣ثا ُّٔ ٢
ِٔ ٣ث َُّ ١
اٟسَ ِ ٧یا ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ت ِش َ ُ
َک ِٔ ٣ث ََ َ ًَ ١
اٟسَ ِ ٧یا َو ًَ َ َ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢ذَا َک أَ ِزنَی أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ٨ِ ٣ز َّٔ ٟة
َٓ َِ َ٘ ٠س َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿ ٔح َ
ک َحًَّی بَ َس ِت َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ َوک َ َ
نامثؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اربامیہ،دیبعہ،دبعاہللےسرفاتیرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکںیماسصخشوک
اجاتنوہں،وجبسےسآرخںیمدفزخےسےلکن اگافربسےسآرخںیمتنجںیمدالخوہاگفہآد یوہاگوجدفزخےسافدنےھہنم
ےلکناگافراہللاعت یرفامںیئےگاجفتنجںیمدالخوہاجففہتنجںیمآےئاگاسوکایخؽآےئاگہکفہرھبیوہح ےہانچہچنفہولن

رک آےئ اگ افر رعضرکے اگ ایرب ںیم ےناس وک رھبا وہا اپای۔ اہلل رفامںیئ ےگہک اج افر تنج ںیمدالخ وہاج فہ تنج ںیم اجاگیئ وت
اس وک ایخؽ وہاگ ہک رھبی وہح  ےہانچہچن فہدفابرہ ولن آےئ اگ افر رعضرکے اگ ایرب ںیم ےن اس وک رھبا وہا اپای۔ اہلل رفامںیئ
ےگ ہک اج افر تنج ںیم دالخ وہاج فہ تنج ںیم اجاگیئ وت اس وک ایخؽ وہاگ ہک رھبی وہح  ےہانچہچن فہ دفابرہ ولن آےئ اگ افر رعض
رکےاگہکںیمےناسوکرھباوہااپایاہللاعت یرفامںیئےگہکاجتنجںیمدالخوہاجںیمریتےےیلداینےکرباربافراسےکدس
انگےہایرفامایہکریتےےیلداینیکلثمدسانگےہ۔فہےہکاگہکآپھجمےسذماؼ رکےتںیہاییسنہرکےتںیہاحالہکنآپابداشہ
ںیہ۔ ںیم ےن روسؽ اہلل وک داھکی ہک آپ  ےسن اہیں کت ہک آپ ےک ددناؿ شابرک اظرہ وہےئگ افر اہک اجات اھت ہک ہی تنج فاولں اک
ادینرمہبتےہ۔
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اربامیہ،دیبعہ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1488

راوی :

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِِ ًَ ٩ِ ًَ ٝٔ ٔ ٠٤َ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َٕ ٩ِ ًَ ١ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ١نٔ ٌَِ َت أَبَا كَأٟبٕ ب ٔ َش ِی ٕء
دسمد،اوبوعاہن،دبعاکلمل،دبعاہللنباحرثنبونلف،رضحتابعسےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےنآرضحنتیلصاہللہیلع
فملسےسرعضایکہکایکآپیلصاہللہیلعفملسےنرضحتاوباط بلوکھچکافدئہاچنہپای۔
رافی :

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

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
تنجافردفزخیکتفصاکایبؿ،اوبدیعسےناہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفاماییتنجبسےسےلہپاھکانوجاھکںیئےگفہیلھچمیکیجیلکوہیگ۔دعؿےکینعمںیہہشیمہ
رانہ،دعتنابرضےکینعمںیہنیکمےناسزنیمںیمایقؾایک،دعقمدصؼںیم،دعمؿایسےساموخذےہ،ینعاچسح دیپاوہےنیکہگج۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1489

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،سٌیس وًلا ب ٩یزیس ،ابوہزیزہ

یس أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ ِخبَ ٍص َُ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ٔیس َو ًَ َلا ُئ بِ َُ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسٌ ْ
یس َّ
اِ ٠ٟیثٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَىٔی َِ ٣ح ُ٤و ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
و ٪فٔی َّ
اب َٗا ُٟوا ََل َیا
اض یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َِ َ ٧ ١زی َربَّ َ٨ا َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٢ص ُِ ١ت َـ ُّار َ
َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أُْ َ ٧
اٟظ ِٔ ٤ص َِ ٟی َص ُزوَ َ ٧ضا َس َح ْ

اب َٗاُٟوا َلَ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ت َز ِوُ َ ٧ط یَ ِو َ٦
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ص ُِ ١ت َـ ُّار َ
و ٪فٔی ا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟی ََ ٠ة ا َِ ٟب ِسرٔ َِ ٟی َص ُزوُ َ ٧ط َس َح ْ
اَ ٪ي ٌِبُ ُس َّ
ا٪
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ََ ٛذَ ٔ ٟ
اٟظ َِ ٤ص َو َیت ِ َب ٍُ َ ٩ِ ٣ک َ َ
اَ ٪ي ٌِبُ ُس َط ِیئّا َٓ َِ ٠يتَّب ٔ ٌِطُ َٓ َيت ِ َب ٍُ َ ٩ِ ٣ک َ َ
اض ٓ ََی ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
ک َی ِح َ ٍُ ٤اہللُ اَ ٨َّ ٟ
ِ
اَ ٪ي ٌِبُ ُس َّ
و٪
اٟل َوأُ َ
اٟؼ َورة ٔ َّأًٟی َي ٌِز ٔ ُٓ َ
َي ٌِبُ ُس ا َِ ٤َ َ٘ ٟز َو َیت ِ َب ٍُ َ ٩ِ ٣ک َ َ
یت َو َت ِب َقی َص ٔذظ ٔاَلِ ُ َُّ ٣ة ٓ َٔیضا ُ٨َ ٣آ ٔ ُ٘و َصا ٓ ََیأت ٔیض ٔ ِ ٥اہللُ فٔی َُيِ ٍ ٔ ُّ
ک َص َذا َ٣کَا٨َ ُ ٧ا َحًَّی َیأِت ٔ َي َ٨ا َرب َ٨ا َٓإٔذَا أَ َتاَ٧ا َرب َ٨ا رع ِٓ َ٨ا ُظ َٓیأ ِ
اٟؼ َورة ٔ
ی
ف
ہلل
ُ
ا
٥
ٔیض
ت
ٔ
وَ ٪ن ٌُوذُ بٔاہللٔ َٔ ٨ِ ٣
ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أََ٧ا َربََُّ ٓ ٥ِ ُٜی ُ٘وَ ُٟ
ِ
َ
ٔ
ُّ
ُّ
ُّ َ َ
َّس َج َض ََّٗ ٥َ ٨ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وََ ٓ ٪ی ُ٘و ُ ٢أََ٧ا َربََُّ ٓ ٥ِ ُٜی ُ٘وَ ُٟ
َّأًٟی َي ٌِز ٔ ُٓ َ
ُرض ُب ٔج ِ ُ
و ٪أََ ِ ٧ت َربُّ َ٨ا َٓ َيت ِ َب ٌُوَ٧طُ َوي ِ َ
َ
اٟز ُس ٔ ١یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َّ
َ ١ط ِو ٔک َّ
اٟش ٌِ َسا ٔ ٪أَ َ٣ا َرأَیِت َُِ ٥ط ِو َک
یب ِٔ ٣ث ُ
اُ ٠ٟض ََّ ٥س َِّ ٥ِ ٠س َِّ ٥ِ ٠وبٔطٔ َ َلِکُ ٔ ٟ
َٓأ ُٛو ُ ٪أَ َّو َ ٩ِ ٣َ ٢یُحٔیز ُ َو ُز ًَا ُئ ُّ
َ ١ط ِو ٔک َّ
َّ
ٕ
اٟش ٌِ َسا َٔٗ ٪اُٟوا بَل َی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢إَٔ َّ ٧ضا ِٔ ٣ث ُ
اٟش ٌِ َسا َُٔ ٪ي ِ َ ٍ أََ َّ ٧ضا ََل َي ٌِ َِ َٗ ٥ُ ٠س َر ً ٔوَ َ ٔ٤ضا ِ ٔ ََّل اہللُ َٓ َت ِد َل ُ
َ
ئ بَي ِ َن ً َٔباز ٔظ ٔ َوأَ َرا َز أَ ِ٪
ْخ َز ُ ٢ث ُ ََّ ٥ی ُِ ٨حو َحًَّی ِٔذَا ََ
َفَْ اہللُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
اَ ٨َّ ٟ
اض بٔأ ًِ َ٤أٟض ٔ ُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ض ِ ٥ا ِ٤ُ ٟوبَ ُ ٙبٔ ٌَ َٔ٠٤طٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥ا ِِ َ ٤ُ ٟ

ْخ ُجوص ََُِ ٓ ٥ی ٌِز ٔ ُٓوُ َ ٧ض ِ ٥بٔ ٌَ ََل َ٣ةٔ
اَ ٪ي ِظ َض ُس أَ ََِ ٪ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ أَ ََ ٣ز ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة أَ ِ ٪یُ ِ ٔ
ْخ َد ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َ ٩ِ ٣أَ َرا َز أَ ِ ٪یُ ِ ٔ
یُ ِ ٔ
ْخ َد ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ک َ َ
ِ
ْخ ُجوُ َ ٧ض ِِ َٗ ٥س ا ُِ ٣ت ٔح ُظوا َٓ ُی َؼ ُّب ًََِ ٠یض ٔ ِ٣َ ٥ائْ
اٟش ُحوز ٔ َٓ ُی ِ ٔ
اٟش ُحوز ٔ َو َُح ََّ ٦اہللُ ًَل َی ا٨َّ ٟارٔ أَ َِ ٪تأک ُ َ ٩ِ ٣ٔ ١ابِ ٔ ٩آ َز َ ٦أَثَ َز ُّ
آثَارٔ ُّ
ات ا ِٟحٔ َّب ٔة فٔی َحٔ٤ی َّٔ ١
اٟش ِی َٔ ١و َی ِب َقی َر ُج ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِِ٘ ٣ُ ٥ب ٔ ْ ١ب ٔ َو ِجضٔطٔ ًَل َی ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢یَا
ُوَ َ ٧ ٪ب َ
ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َ٣ا ُئ ا َِ ٟح َیاة ٔ َٓ َي ِ٨بُت َ

ک أَ ِ٪
ُح َٗىٔی ذَکَا ُُصَا ٓ ِ ٔ
ک ِ ٔ ِ ٪أَ ًِ َل ِي ُت َ
َاِص ِٖ َو ِجهٔی ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟارٔ ٓ َََل َیزَا ُ ٢یَ ِس ًُو اہللَ ٓ ََی ُ٘و َُ ٠َّ ٌََ ٟ ٢
َر ِّب َٗ ِس َٗظَ َبىٔی رٔی ُح َضا َوأَ ِ َ
اب
ک َُي ِ َ ٍ ُظ ٓ ََی ِ ٔ
ک یَا َر ِّب َ َِّقبِىٔی ِلٔ َی بَ ٔ
ْص ُٖ َو ِج َضطُ ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟارٔ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُ ٢ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َت ِشأ َ َٟىٔی َُي ِ َ ٍ ُظ ٓ ََی ُ٘و ََُ ٢ل َؤًزَّت َٔک ََل أَ ِسأََ ُٟ

ک
َک ابِ َ ٩آ َز َ٣َ ٦ا أَُ َِس َر َک ٓ َََل یَزَا ُ ٢یَ ِسًُو ٓ ََی ُ٘و ٌََُ ٟ ٢ل ِّی ِ ٔ ِ ٪أَ ًِ َل ِي ُت َ
ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أََِ ٟی َص َٗ ِس َز ًَ َِ ٤ت أَ ََِ ٪ل َت ِشأ َ َٟىٔی َُي ِ َ ٍ ُظ َویَِ ٠
اب
ک َُي ِ َ ٍ ُظ َٓ ُی ٌِ ٔلی اہللَ ُٔ ًُ ٩ِ ٣ضوز ٕ َو ََ ٣واث َٔی ٙأَ َِ ٪لَ َي ِشأ َ َُ ٟط َُي ِ َ ٍ ُظ َٓ ُی َ ُِّقب ُ ُط ِلٔ َی بَ ٔ
ک ََل أَ ِسأََ ُٟ
ک َت ِشأ َُٟىٔی َُي ِ َ ٍ ُظ ٓ ََی ُ٘و ََُ ٢ل َؤًزَّت ٔ َ
ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓإٔذَا َرأَی َ٣ا ٓ َٔیضا َس ََ ٜت َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ َِ ٪ي ِشَ ُٜت ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُ ٢ر ِّب أَ ِزخٔ ِ٠ىٔی ا َِ ٟح ََّ ٨ة ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢أَ َوَِ ٟی َص َٗ ِس َز ًَ َِ ٤ت أَ َِ ٪لَ
ک َٓإٔذَا
ک ٓ َََل یَزَا ُ ٢یَ ِسًُو َحًَّی َي ِـ َح َ
ک یَا ابِ َ ٩آ َز َ٣َ ٦ا أَُ َِس َر َک ٓ ََی ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب ََل َت ِح ٌَ ِ٠ىٔی أَ ِط َقی َخ َِ ٔ ٘٠
َت ِشأ َ َٟىٔی َُي ِ َ ٍ ُظ َویِ ََ ٠
اٟس ُخو َٔٔ ٓ ٢یضا َٓإٔذَا َز َخ ََٔ ٓ ١یضا ٗٔی َُ َٟ ١ط َت ََ َٛ ٩ِ ٣ٔ َّ٩٤ذا َٓ َي َت َ٤ىَّی ث ُ َُّ ٥ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َت ََ َٛ ٩ِ ٣ٔ َّ٩٤ذا َٓ َي َت َ٤ىَّی
َؿ ٔح َ
ک ُٔ ٨ِ ٣ط أَذ ٔ َُ َٟ ٪ط ب ٔ ُّ

آِ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ُز ُخ ّوَل َٗا ََ ًَ ٢لائْ
َک َو ِٔ ٣ثُ ُ٠ط َُ ٌَ ٣ط َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َوذََ ٔ ٟ
َحًَّی َت ِٔ َ٘ ٨ل ٍَ بٔطٔ اَلِ َ َ٣ان ٔ ُّی ٓ ََی ُ٘و ُُ َٟ ٢ط َص َذا َ ٟ
ک اٟزَّ ُج ُ
ُٔ ١
ک َو ِٔ ٣ثُ ُ٠ط ٌََ ٣طُ
َوأَبُو َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ُّٔی َجاْ ٔ ٟص َ ٍَ ٣أَبٔی ص َُزیِ َز َة ََل ُي َِيِّ ٍُ ًََِ ٠یطٔ َط ِیئّا َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔطٔ َحًَّی اَ ِ ٧ت َهی ِلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َص َذا ََ ٟ
رشةُ أَ َِ ٣ثأٟطٔ َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َحٔٔوِ ُت ِٔ ٣ثُ ُ٠ط
َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ص َذا َ ٟ
َک َو ًَ َ َ
ٌََ ٣طُ
اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،دیعس فاطع نب سیدی ،اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ھچک ولوگں ےن رعض ایک ای
روسؽ اہللایکمہا ےنرپفرداگروکایقتمےکدؿدںیھکیےگآپےنرفامایہکںیہمتآاتفبدےنھکیےساصقنؿاتچنہپےہہکبجاسرپ
ابدؽ ہن وہں ولوگں ےن رعض ایک ںیہن ای روسؽ اہللآپ ےن رفامایہک ایک ںیہمت اچدن دےنھکی ےس ۃلیل ادقلر ںیم فیلکت وہیت ےہ ہکبج
اسرپابدؽہنوہں ولوگںےنرعضایکںیہنایروسؽاہللآپےنرفامایہکمتایقتمےکدؿایسرطحدوھکیےگاہللولوگںوکعمج
رکے اگ افر رفامےئ اگ ہک وج صخش سج زیچ یک ابعدت رکات اھت اس ےک اسھت وہاجےئانچہچن وسرج یک ابعدت رکےن فاال وسرج ےک
اسھتافراچدنیکابعدترکےنفاالاچدنےکاسھتافروتبںیکابعدترکےنفاالوتبںےکاسھتافرہیاتمابیقرہاجےئیگسجںیم
اساتمےکانمقفیھبوہںےگوتاہللاعت یاؿےکاپساسےکالعفہوصرتںیمآےئاگسجںیمفہاجےتنےھترھپاہللرفامےئ
اگہکںیماہمترارپفرداگروہںوتفہولگںیہکےگہکمہھجتےساہللیکانپہامےتگنںیہمہایسہگجرںیہےگبجکتہکامہرارپفرداگر
آۓ اگ وت مہ ولگ اس وک اچہپؿ ںیل ےگ رھپ اہلل اؿ ےک اپس اس وصرت ںیم آےئ اگ سج ںیم فہ اجےتن ےھت افر ےہک اگ ںیم اہمترا
رپفرداگروہںفہولگںیہک ےگہکوتامہرارپفرداگرےہافرفہولگاسےکاسھتوہاجںیئےگافرمنہجاکلپاقمئایک اجےئاگبس
للھ
ےس ےلہپ ںیم سگرفں اگ افر امتؾ روسولں یک داع اس دؿ ا م ملس ملس وہیگ افر اس ےک اسھت دعساؿ ےک اکےٹن وہں ایک مت ےن

دعساؿےکاکےٹندںیھکیےگ؟ولوگںےناہکہکاہںایروسؽاہلل۔آپےنرفامایہکفہدعساؿےکاکےٹنیکرطحوہںےگرگماس
یکڑباح  یکدقمراہللےکوساوکح ںیہناجاتن فہاکےتناؿوک اؿےکاامعؽےکوماقفاکچ ںیلےگاؿںیم ےسضعب ا ےنلمع ےک
ابثعالہکوہےنفاےلوہںےگافرضعبےکاامعؽراح ےکرباربوہںےگفہاجنتاپےئاگاہیںکتہکبجاہللا ےندنبفں
ےکےلصیفےس افرغوہاجےئاگافرالاہلاہللیکاہشدتدےنیفاولںںیمےسوجصخشوکاکنانلاچےہاگرفوتشںوکمکحدےاگہکاؿوک
منہج ےس اکنںیل ،رفےتش اؿ وک دجسے ےک اشنانت ےک ابثع اچہپؿ ںیل ےگ افر اہلل ےن آگ وک  جاؾ رکدای ےہ ہک فہ املسمؿ ےک
دجسےےکاشنؿوکاھکےئ۔انچہچنرف ےتشاؿوکاکنؽںیلےگاساحؽںیمہکفہوکہلئیکرطحوہںےگرھپاؿرپاپیناہبایاجےئاگ
ےسج امء اایحلت اہک اجات ےہ افر فہ اس رطح رتفاتزہ وہاجںیئ ےگ ہک سج رطح ہک درای ےک انکرے وکڑے رک ٹک ںیم داہن  اتگ ےہ
اکیصخشدفزخیکرطػرخرکےکڑھکارےہاگافررعضرکےاگ ہکاےرپفرداگراسیکوہاےنداسلھدایےہافراسیککمچ
ےن الجدای ےہ اس ےیل ریمارہچہ دفزخ یک رطػ ےس ریھپ دے  س فہ اہلل ےس داعررکات رےہ اگ اہلل رفامںیئ ےگ ہک ارگ ںیم مت وک ہی
ددیفں وت ےھجم ادیم ےہ ہک وت اس ےک العفہ یھب امےگن اگ فہ رعض رکے اگ ہک ریتی زعت یک مسق ںیم اس ےک العفہ ھچک ںیہن اموگنں
اگانچہچناساکہنمدفزخیکرطػےسریھپدےاگرھپاسےکدعبرعضرکےاگہکاےربےھجمتنجےکدرفازےےکرقبی
رکدےاگاہللرفامںیئےگایکوتےنہیںیہناہکاھتہکاسےکالعفہھجمےسھچکںیہنامےگناگاےآدؾھجترپاوسفسےہہکوتےندہع
ینکش یک فہ ایس رطح داع رکات رےہ اگ اہلل رفامےئ اگ ہک ےھجم ادیم ےہ ہک ارگ ںیم ھجت وک ہی ددیفں وت اس ےک العفہ وت ھجم ےس وساؽ ہن
رکےاگفہصخشرعضرکےاگہکریتیزعتیکمسقاباسےکالعفہںیمھجتےسوکح وساؽہنرکفںاگرھپاہللےسدہعفامیپؿ
ابدن ےھاگہکاسےکوساھچکںیہنوساؽرکےاگ ساہللاسوکتنجےکدرفازےےکرقبیرکدےاگ سبجاسزیچوکدےھکی
اگوجتنجںیمےہوتبجکت اہللاچےہاگفہاخومشرےہاگرھپرعضایکایربےھجمتنجںیمدالخرکدے۔رھپ اہللرفامںیئےگ
ہکوتےنںیہناہکاھتہکاباسےک العفہھچکںیہناموگنںاگاوسفساےانبآدؾ۔وتےنفدعہالخػایکفہرعضرکےایربےھجم
اینپ ولخمؼ ںیم بس ےس زایدہ دبتخب ہن انب۔ فہ ایس رطح داع رکات رےہ اگ اہیں کت ہک اہلل اعت ی  ےسن اگ بج اہلل  ےسن اگ وت تنج ںیم
دالخرکدے اگ بج فہ تنج ںیمدالخ وہاجےئ اگ وت اہلل رفامںیئ ےگہک اینپآرزف ایبؿ رکانچہچن فہ آرزفایبؿرکے اگ اہیںکت
ہک اس یکامتؾآرزفںیئ متخ وہاجےئ اگوتاہللاس ےسرفامےئ اگہک ہیریتیآرزفےہ افراانت یہ افریھب۔اوبرہریہےن اہکہک ہیرمد
تنج ںیم بس ےس آرخ ںیم دالخ وہےن فاولں ںیم وہاگ۔ اطعء اک ایبؿ ےہ ہک اوبدیعس دخری اوبرہریہ ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت
دحثی ںیم وکح  االتخػ ںیہن ایک ،اہیں کت ہک بج ھداکل فہلثم ہعم کت ےچنہپ وت اوبدیعس ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل وک رفامےت
وہےئانسہکھدافرشعفااثمہل۔اوبرہریہےناہکہکںیمےنہلثمہعموکایدراھک۔

رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیعسفاطعنبسیدی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وحضوکرثاکایبؿ۔اخل...
ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وحضوکرثاکایبؿ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1490

راوی  :یحٌی ب ٩ح٤از ،ابوًوا٧ہ ،س٠امی ،٪ط٘یً ،ٙبساہلل ب٣ ٩شٌوز

َّ
َّ َ
َفكُ٥ِ ُٜ
َح َّسثَٔ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪ط٘ ٔ ٕ
یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ٧ا َ َ
َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس
ق و َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ًَل َی ا َِ ٟح ِو ٔ

َّ
َّ
َ
ا ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٢ث ُ َّ٥
َفكًَُ ٥ِ ُٜل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
ق َو َٟيُ ٍِٓ ٌََ٣َ َّ٩عٔی رٔ َج ْ
اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ٧ا َ َ
اػ ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َوائ َٕٔ ١و َٗا َُ ٢ح َؼي ِ ْن
ک َلَ َت ِسرٔی َ٣ا أَ ِح َسثُوا َب ٌِ َس َک َتا َب ٌَ ُط ًَ ٔ
َُ ٟی ِد َت َُ ٠حُ َّ٩زونٔی َٓأَُٗو َُ ٢یا َر ِّب أَ ِػ َحابٔی َٓ ُی َ٘ا َُ َّ ٧ِٔ ٢
ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ُٕٔ ٩ِ ًَ ١ح َذ ِي َٔ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ییحی نب امحد ،اوبوعاہن ،امیلسؿ ،قیقش ،دبعاہلل نب وعسمد یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم وحض رپ اہمترا  شی ہمیخ
وہں اگ۔ رمعف نب یلع ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ریغمہ ،اوبفالئ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک
ںیم وحض رپ اہمترا  شی ہمیخ وہں اگ مت ںیم ےس دنچ ولگ ریمے اسےنم الےئ اجںیئ ےگ افر رھپ ھجم ےس دحیلعہ وہاجںیئ ےگ وت ںیم
وہکں اگ ہک اے ریمے رپفرداگر ہی ریمی اتم ںیم ےس ںیہ وت ےھجم وجاب ےلم اگ مت ںیہن اجےتن وج ھچک اؿولوگں ےن ایک اہمترے
دعب۔اعمصےناوبفالئ،رضحتیذ ہفےنیبنیلصاہللےسلقنایکےہ۔
رافی  :ییحینبامحد،اوبوعاہن،امیلسؿ،قیقش،دبعاہللنبوعسمد

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

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وحضوکرثاکایبؿ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1491

راوی ٣ :شسز ،یحٌی٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ َح َّسثَىٔی َ ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َ ٢أَ َ٣ا ََ ٥ِ ُٜ٣ح ِو ْق َ٤َ ٛا بَي ِ َن َج ِزبَا َئ َوأَذِ ُر َح
دسمد ،ییحی ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ےس رفاتی ایک ےہہک آپ ےن رفامایہک اہمترے اسےنم وحض وہاگ
ینتجدفریرجابءافراذرحےکدرایمؿےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وحضوکرثاکایبؿ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1492

راوی ٤ً :زو ب٣ ٩ح٤س ،ہظی ،٥ابوبرش وًلاء ب ٩سائب ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،حرضت ابً ٩باض

رش َو ًَ َلا ُئ بِ َُّ ٩
ض َرض َٔی
َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو بٔ ِ ٕ
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
و ٪أَُ َّ ٧ط َ َ ٧ض ْز فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ا ِلِ َٜوثَزُ ا َِ ٟديِ ٍُ ا ِل َٜثٔي ٍُ َّأ ٟذی أَ ًِ َلا ُظ اہللُ ِٔیَّا ُظ َٗا َ ٢أَبُو بٔ ِ ٕ
اسا َیزِ ًُ َُ ٤
رش ُُِٗ ٠ت َ ٔ ٟشٌٔی ٕس ِ ٔ َّ ٪أُّ َ ٧

ٔیس اَ ٨َّ ٟضزُ َّأ ٟذی فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟديِ ٍ ٔ َّأ ٟذی أَ ًِ َلا ُظ اہللُ ِٔیَّا ُظ
َٓ َ٘ا ََ ٢سٌ ْ
رمعف نب دمحم ،میشہ ،اوبرشبفاطعء نب اسبئ ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ےس رفاتیرکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وکرث ریخ
ریثک ےہ وج اہلل ےن آپ وک دی ےہ اوبارشبل اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن دعس ےس اہک ہک امگؿ ولگ رکےت ںیہ ہک تنج ںیم اکی رہن ےہ
دیعسےناہکہکفہرہنوجتنجںیمےہہلمجنمریخےکےہوجاہللےنآپوکاطعءایکےہ۔
رافی  :رمعفنبدمحم،میشہ،اوبرشبفاطعءنباسبئ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وحضوکرثاکایبؿ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1493

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،حرضت ا٧ص

اب َح َّسثَىٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ

ٔیَ ٌَ َٛ ٙسز ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َٗ ٪َّ ٔ ِ ٢س َر َح ِوضٔی َ٤َ ٛا بَي ِ َن أَیِ ََ ٠ة َو َػ ٌَِ ٨ا َئ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤وِ ٔ َّٔ ٓ ٪یطٔ ٔ ٩ِ ٣اَلِ َبَار ٔ

ُ ُ ٧حوَّ ٔ ٦
ئ
اٟش َ٤ا ٔ
دیعس نب عفیسز ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک
ریمےوحضیکدقماراینتاسم تےہینتجاہلیافراعنصےئنمیےکدرایمؿےہافرفاہںولےٹاینتدعتارںیمںیہےنتجہکآامسؿ
ےکاتسرےںیہ۔
رافی  :دیعسنبعفیسز،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وحضوکرثاکایبؿ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1494

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی٧ ،٥آٍ ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ٣زِ َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣یَ َٜة َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح ِوضٔی َٔ ٣شي َ ٍةُ َط ِضز ٕ َ٣ا ُُ ُظ أَبِ َی ُف َّٔ ٩ِ ٣
ا٠ٟب َ ٔن َورٔی ُحطُ أَك ِ َی ُب ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک َؤٛیزَاُ٧طُ َُ ُ٨ٛحوَّ ٔ ٦
َ َب
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َٔ َ ٩ِ ٣
َٔ ٨ِ ٣ضا ٓ َََل یَوِ َ٤أ ُأَبَ ّسا
دیعسنبایبرممی،انعف،انبایبملنکہ،رضحتدبعاہللنبرمعفےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےن

رفامای ہک ریما وحض نیت ونیہمں یک اسم ت ےک ربارب ےہ اس اک اپین دفدھ ےس زایدہ دیفس افر کشم ےس زایدہ وخوبشدار ےہ اس ےک
وکزےآامسؿےکاتسرفںیکرطحںیہوجصخشاسےس یپےلاسوکیھبکایپسہنےگلیگ۔
رافی  :دیعسنبایبرممی،انعف،انبایبملنکہ،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وحضوکرثاکایبؿ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1495

راوی  :ابواٟوٟیس ،ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و َح َّسثَ َ٨ا ص ُِسبَ ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا

َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا أََ٧ا أَسٔي ٍُ فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ِٔذَا أََ٧ا ب ٔ ََ ٨ضز ٕ
اٟس ِّر ا َِ ٤ُ ٟح َّو ٔ
ک
َٗ ١ا ََ ٢ص َذا ا ِلِ َٜوثَزُ َّأ ٟذی أَ ًِ َل َ
اک َربُّ َ
ٖ ُُِٗ ٠ت َ٣ا َص َذا َیا ٔجبِ ٍٔی ُ
ک َٓإٔذَا كٔيُ ُ٨ط أَ ِو كٔيبُ ُط ِٔ ٣ش ْ
اب ُّ
َحا َٓ َتا ُظ ٗ ٔ َب ُ

َِف َط َّ
ک ص ُِسبَ ُة
أَذ َ ُ

اوباولدیل،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسنیبنیلصاہللےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہکںیمتنجںیمریسرکراہاھتوتاکیرہنےکاپس
اچنہپ سجےکدفونںرطػوھکےلھکومویتںےکےنب ر ےوہےئںیہںیمےنوپاھچہکاےربجلیہیایکےہاںوہںےناہکیہیوحض
وکرثےہوجآپےکربےنآپوکاطعءایکےہاسیکیٹمایوخوبشکشمیکیھت،دہہبوککشوہا(ہکآپےننیطایبیطںیمےس
وکاسنظفلرفامای)
رافی  :اوباولدیل،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وحضوکرثاکایبؿ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1496

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥وہیبً ،بساٌٟزیز ،ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٟ ٢يَ ٍ ٔ َز ًََّ ٪ل َ َّی
َّ
َ
رع ِٓ ُت ُض ِ ٥ا ِخ ُتُ ٔ ٠حوا زُونٔی َٓأَُٗو ُ ٢أَ ِػ َحابٔی ٓ ََی ُ٘و ََُ ٢ل َت ِسرٔی َ٣ا أَ ِح َسثُوا َب ٌِ َس َک
ْ َ٧
اض ٔ ٩ِ ٣أ ِػ َحابٔی ا َِ ٟح ِو َق َحًی َ َ
ملسمنباربامیہ،فبیہ،دبعازعلسی،اسنیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہکریمےاسےنمریمیاتم
ےکھچکولگوحضوکرث رپارتںیےگاہیںکتہک ںیم اؿ وکاچہپؿولںاگفہریمے اسےنمےسچنیھکرکےل اجےئاجںیئےگوت ںیم
وہکاگنہکریمیاتمےکولگںیہاہللاعت یرفامںیئےگہکمتںیہناجےتنہکاںوہںےناہمترےدعبایکایکےہ۔

رافی  :ملسمنباربامیہ،فبیہ،دبعازعلسی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وحضوکرثاکایبؿ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1497

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی٣ ،٥ح٤س بِ٣ ٩طٖ ،ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

ِط ٕ
ٖ َح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِّ َ ٣ُ ٩
َّ
رع ُٓ ُض َِ ٥و َي ٌِز ٔ ُٓونٔی ث ُ َّ٥
َفكًَُ ٥ِ ُٜل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
َ َب َو َٔ َ ٩ِ ٣
ق َ٣َ ٩ِ ٣زَّ ًَل َ َّی َ ٔ
َ َب َ ٥َِ ٟیوِ َ٤أ ِأَبَ ّسا َٟيَ ٍ ٔ َز ًََّ ٪ل َ َّی أَٗ َِو ْا ٦أَ ِ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َسِ ٥َ ٠نِّٔی َ َ
غ َٓ َ٘ا ََ ٢ص ََ ٜذا َسَ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣س ِض ُِٕ ٠ُ٘ َٓ ١ت َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا َ٢
یُ َحا ُ ٢بَ ِیىٔی َوبَ ِي َُ ٨ض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو َحازََٔ ٓ ٕ ٦شٌَ ٔ٤ىٔی ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی ًَیَّا ٕ
ک ََل َت ِسرٔی َ٣ا أَ ِح َسثُوا َب ٌِ َس َک َٓأَُٗو ُ٢
أَ ِط َض ُس ًَل َی أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی ََ ٟشُ ٌِ ٔ٤ت ُط َوص َُو َیزٔی ُس ٓ َٔیضا َٓأَُٗو ُُ َّ ٧ِٔ ٢ض ِ٣ٔ ٥ىِّی َٓ ُی َ٘ا َُ َّ ٧ِٔ ٢
ٔیس َس َح َ٘ ُط َوأَ ِس َح َ٘ ُط أَبِ ٌَ َس ُظ َو َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س
ض ُس ِح ّ٘ا بُ ٌِ ّسا ُي َ٘ا َُ ٢س ٔح ْ
ُس ِح ّ٘ا ُس ِح ّ٘ا َُ ٩ِ ٤َ ٔ ٟي َّ َ ٍ َب ٌِسٔی َو َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
یَ ٙبٌ ْ
ا٪
یب بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ا َِ ٟح َب ٔل ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
بِ َُ ٩طب ٔ ٔ
اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أََّ٧طُ ک َ َ
ق َٓأَُٗو ُ٢
ُو ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح ِو ٔ
یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یزٔزُ ًَل َ َّی یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َرص ِْم ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔی َٓ ُی َح َّ٠ئ َ
ُ
ُقی َو َٗا َُ ٢ط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
ک ََل ًَٔ ٟ ٥َِ ٠
َیا َر ِّب أَ ِػ َحابٔی ٓ ََی ُ٘و َُ َّ ٧ِٔ ٢
َک ب ٔ َ٤ا أَ ِح َسثوا َب ٌِ َس َک ُِٔ َّ ٧ض ِِ ٥ار َت ُّسوا ًَل َی أَ ِزبَارٔص ِٔ ٥ا ِِ َ٘ ٟض َ َ
ا ٪أَبُو ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َٓ ٥َ ٠ی ِحَِ ٠و ََ ٪و َٗا َِ َ٘ ًُ ٢ی ُْ َٓ ١ی َح َّ٠ئُو ََ ٪و َٗا َ ٢اٟزُّبَ ِیس ُّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
کَ َ

َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دیعس نب ایب رممی ،دمحم نب رطمػ ،اوباحزؾ ،لہس نب دعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامایہکںیموحضرپاہمترا شیہمیخوہںاگ۔افروجصخشریمےاپسےسسگ رےاگفہےئپاگافرسجےن یپایلوتاسوکیھبکایپس
ہن ےگل یگ ریمے اسےنم ھچک ولگ ارتںی ےگ نج وک ںیم اچہپؿ ولں اگ افر فہ ولگ ےھجم اچہپؿ ںیل ےگ رھپ ریمے افر اےکن درایمؿ

(رپدہ)احلئوہاجےئاگاوباحزؾےنایبؿایکہکھجمےسامعنؿنبایبایعشےنانسوتاہکایکمتےنلہسےسایسرطحانسےہںیمےن
اہکاہں۔اںوہںےناہکاہںںیماوبدیعسدخریرپوگایہداتیوہںہکںیمےناؿوکاانتزایدہایبؿرکےتوہےئانسہکںیموہکںاگہکہی
ولگھجم ےسںیہ س اہک اجےئاگہک متںیہناجےتنہک اہمترےدعباؿولوگں ےن ایکایکےہںیموہکںاگ ہکاہللیک رتمحےسدیع
ش
ح
ی
وہ فہ صخش سج ےن ریمے دعب دبتیلی یک۔ انب ابعس ےن اہک ہک شحلا ےس رماد دعب وہان ےہ ق دیع ےک ینعم ںیم ےہ افر ااحسؼ
خ
لح
ےک ینعم ںیہ اس وک دفر ایک افر ادمح نب بیبش نب دیعس ا ی ٹػی ےن وباہطس دیعس ی ٹػی ،ویسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،رضحت
ا وبرہریہ ےس لقن ایک فہ دحثی ایبؿ رکےت ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک رمی اتم ںیم ھچک ولگ ریمے اسےنم
ایقتمےکدؿارتںیےگرھپفہوحضوکرثےسدجارکدےیئاجںیئےگوتںیموہکںاگہکایربہیریمیاتمےکولگںیہوتوجاب
ےلماگہکںیہمتاساکملعںیہنوجاؿولوگںےناہمترےدعبیئنابتدیپایکفہولگدنیےسرھپےئگےھت۔
رافی  :دیعسنبایبرممی،دمحمنبرطمػ،اوباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وحضوکرثاکایبؿ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1498

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،اب٣ ٩شیب

ا ٪یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أََّ٧طُ ک َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِػ َحابٔی
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَزٔزُ ًَل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
أَ ِػ َح ٔ
ق رٔ َج ْ

ُ
ُقی
ک ََل ًَٔ ٟ ٥َِ ٠
ُوُ ٨ِ ًَ ٪ط َٓأَُٗو َُ ٢یا َر ِّب أَ ِػ َحابٔی ٓ ََی ُ٘و َُ َّ ٧ِٔ ٢
َٓ ُی َح َّ٠ئ َ
َک ب ٔ َ٤ا أَ ِح َسثوا َب ٌِ َس َک ُِٔ َّ ٧ض ِِ ٥ار َت ُّسوا ًَل َی أَ ِزبَارٔص ِٔ ٥ا ِِ َ٘ ٟض َ َ

ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،انب بیسم ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ےس رفاتی
رکےتںیہ یبن یلصاہلل ہیلع فملس ےنرفامایہکریمیاتم ےکھچکولگ وحض رپارتںی ےگرھپ فہاس ےسدجارکدےیئ اجںیئےگ وت

ںیموہکںاگہکاےربہیریمیاتمےکولگںیہاہللاعت یرفامںیئےگںیہمتاساکملعںیہنوجاہمترےدعباؿولوگںےنیئن
ابتدیپایک۔فہولگدنیےسرھپےئگافربیعشےنزرہیےسلقنایکہکرضحتاوبرہریہےنیبنیلصاہللہیلعفملسےسفتجلٹوؿاک
ظفللقنایکےہافرزدیبیےنوباہطس،زرہی،دمحمنبیلع،دیبعاہللنبایبراعف،رضحتاوبرہریہےسلقنایکےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،انببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وحضوکرثاکایبؿ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1499

راوی  :ابزاہی ٥ب٨٣ ٩ذر٣ ،ح٤س ب٠ٓ ٩یح ،ہَلً ،٢لاء ب ٩يشار ،حرضت ابوہزیزہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ا ِٔ ٟحزَام ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُِ ٠ُٓ ٩ی ٕح َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ص ٔ ََل ُ ٢بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
ِ َد َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَ ِیىٔی َوبَ ِئ٨ض ٔ ِ٥
رع ِٓ ُت ُض َِ َ ٥
ًَ ِ ٩أبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِي َ٨ا أَ٧ا َٗائ ِْٔٔ ٥ذَا ُز َِ ٣ز ْة َحًی ِٔذَا َ َ
ُقی ث ُ َِّٔ ٥ذَا ُز َِ ٣ز ْة
َٓ َ٘ا َ ٢صَُِ ٠ُ٘ َٓ ٥َّ ُ٠ت أَیِ ََٗ ٩ا َِ ٢لٔ َی ا٨َّ ٟارٔ َواہللٔ ُُِٗ ٠ت َو َ٣ا َطأُِ ُ ٧ض َِٗ ٥ا َُ َّ ٧ِٔ ٢ض ِِ ٥ار َت ُّسوا َب ٌِ َس َک ًَل َی أَ ِزبَارٔص ِٔ ٥ا ِِ َ٘ ٟض ََ
َّ
ِ َد َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَ ِیىٔی َوبَ ِئ٨ض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢صُِ ٠ُٗ ٥َّ ُ٠ت أَیِ ََٗ ٩ا َِ ٢لٔ َی ا٨َّ ٟارٔ َواہللٔ ُُِٗ ٠ت َ٣ا َطأُِ ُ ٧ض َِٗ ٥ا َُ َّ ٧ِٔ ٢ض ِ٥
رع ِٓ ُت ُض َِ َ ٥
َحًی ِٔذَا َ َ
َ ١ص َ ١ٔ ٤ا٥ٔ ٌَ ٨َّ ٟ
ُقی ٓ َََل أ ُ َرا ُظ َی ِدُ ُ٠ؽ ُٔ ٨ِ ٣ض ََِّ ٔ ِ ٥ل ِٔ ٣ث ُ
ِار َت ُّسوا َب ٌِ َس َک ًَل َی أَ ِزبَارٔص ِٔ ٥ا ِِ َ٘ ٟض َ َ
فلت
اربامیہنبذنمر،دمحمنب ،الہؽ،اطعءنباسیر،رضحتاوبرہریہےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامایاساانثءںیمہکںیمڑھکا
وہںوتاکیرگفہرپرظنڑپےیگ،اہیںکتہکبجںیماںوہںےناچہپؿولںاگوتریمےافراؿےکدرایمؿےساکیآد یےلکن
اگ فہ ےہک اگ ہک ولچ ںیم وہکں اگ اہکں؟ فہ ےہک اگ ہک دفزخ یک رطػ۔ ںیم وہکں اگ ہک اؿ اک ایک احؽ ےہ فہ ےہک اگ ہک آپ ےک دعب ہی
ولگاےٹل اپفںرھپےئگ ےھت ،رھپاکیرگفہرپرظنڑپےیگ اہیںکتہک بجںیماؿوک اچہپؿولںاگوتاکیآد ی ریمےافراؿ
ےک دفزخ یک رطػ۔ دخا یک مسق ںیم وہکں اگ ہک اؿ اک ایک احؽ ےہ؟ فہ ےہک اگ ہک ہی آپ ےک دعب اےٹل اپفں رھپ ےئگ ےھت ںیم امگؿ

رکاتوہںاؿںیمےسرصػریغبرچفاےہےکافٹنےکربارب(مک)اجنتاپںیئےگ۔
فلت
رافی  :اربامیہنبذنمر،دمحمنب ،الہؽ،اطعءنباسیر،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وحضوکرثاکایبؿ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1500

راوی  :ابزاہی ٥ب٨٣ ٩ذر ،ا٧ص بً ٩یاقً ،بیس اہلل  ،خبیب ،حٔؽ بً ٩اػ ،٥حرضت ابوہزیزہ

اػ ٕ٩ِ ًَ ٥
َح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ َُٔ ً ٩یاقٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ُِ ٩خب َ ِی ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤حٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
اق ا َِ ٟح َّٔ ٨ة
أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا بَي ِ َن بَ ِیًٔی َو ٔ٨ِ ٣بَ ٍ ٔی َر ِو َؿ ْة ٔ ٩ِ ٣رٔیَ ٔ
َو ٔ٨ِ ٣بَ ٍ ٔی ًَل َی َح ِوضٔی
اربامیہنبذنمر،اسننبایعض،دیبعاہلل ،بیبخ ،صفح نباعمص،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتیرکےتںیہاںوہں ےنایبؿ ایکہک
روسؽاہللےنرفامایہکریمےرھگافرریمےربنمےکدرایمؿتنجےکابوغںںیمےساکیابغےہافرریماربنمریمےوحضوکرث
رپےہ۔
رافی  :اربامیہنبذنمر،اسننبایعض،دیبعاہلل،بیبخ،صفحنباعمص،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وحضوکرثاکایبؿ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1501

راوی ً :بساً ،٪بساٛ ٪ے واٟس ،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک ،ج٨سب رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُج َِ ٨سبّا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢
َ
ق
َفكًَُ ٥ِ ُٜل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
أَ٧ا َ َ
دبعاؿ ،دبعاؿ ےک فادل ،ہبعش ،دبعاکلمل ،دنجب ریض اہللہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایکہک ںیم ےن یبن یلص اہلل
ہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسہکںیموحضرپاہمترا شیہمیخوہںاگ۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاؿےکفادل،ہبعش،دبعاکلمل،دنجبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وحضوکرثاکایبؿ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1502

راوی ٤ً :زو ب ٩خاٟسٟ ،یث ،یزیس ،ابواٟدي ًٍ٘ ،بہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا َّ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
َّ
ُ
ُ
یس ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜوِنِّٔی
َف ْن َلَ ٥ِ ُٜوأََ٧ا َطض ٔ ْ
ََ
ِ َد یَ ِو ّ٣ا ٓ ََؼلی ًَل َی أَصِ ٔ ١أ ُح ٕس َػ ََل َت ُط ًَل َی ا ِ٤َ ٟیِّتٔ ث َّ ٥ا ِن َ َ
ْص َٖ ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ َٓ َ٘ا َِ ٢نِّٔی َ َ
اٖ ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜأَ ِ٪
ق َوِنٔ ِّی َواہللٔ َ٣ا أَ َخ ُ
َواہللٔ ََلَُ ِ ٧وزُ ِلٔ َی َح ِوضٔی ِاْل ََ ٪وِنِّٔی أ ُ ًِ ٔل ُ
ق أَ ِو ََٔ٣ات ٔیحَ اَلِ َ ِر ٔ
یت ََٔ٣ات ٔیحَ َخزَائ ٔٔ ٩اَلِ َ ِر ٔ
اٖ ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت َ٨آ َُشوا ٓ َٔیضا
رش ُٛوا َب ٌِسٔی َو َل ٩ِٔ ٜأَ َخ ُ
ُت ِ ٔ
رمعف نباخدل،ثیل،سیدی،اوبا،ریخ،ہبقعریضاہللہنع ےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن ایبؿ ایکہک یبنیلصاہللہیلعفملس اکیرمہبت
ابرہ رشتفی الےئ وت ادح فاولں رپ آپ ےن امنز ڑپیھ ،سج رطح رمدے رپ ڑپےتھ ںیہ رھپ ربنم یک رطػ ولےٹ افر رفامای ہک ںیم

اہمترا شیہمیخوہں،افراہللیکمسقہکںیما ےنوحضیکرطػاسفتقیھبدھکیراہوہںافرےھجمزنیمےکزخاےندےیئےئگںیہ
ای زنیم یک ایجنکںدیںیئگ ںیہ افر دخایک مسق ےھجم اہمترے قلعتماس ابت اک ادنہشی ںیہنہک ریمے دعب رشکیرکےن وگل ےگنکیل
ںیمڈراتوہںہکمتاسےکوصحؽںیماکیدفرسےےساقمہلبرکےنوگلےگ۔
رافی  :رمعفنباخدل،ثیل،سیدی،اوبا،ریخ،ہبقعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وحضوکرثاکایبؿ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1503

راوی ً :لی بً ٩بساہلل ُ ،حمی ب٤ً ٩ارہ ،طٌبہٌ٣ ،بس ب ٩خاٟس حارثہ ب ٩وہب

ُحم ٔ ُّی بِ َُ ٤َ ًُ ٩ار َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩بسٔ بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤حارٔثَ َة بِ ََ ٩وصِبٕ َي ُ٘و ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َ َ
َّ
َّ
ََک ا َِ ٟح ِو َق َٓ َ٘ا َ٤َ َٛ ٢ا بَي ِ َن ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َو َػ ٌَِ ٨ا َئ َو َزا َز ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٩
َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وذ َ َ

ََ ٌِ ٣ب ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩حارٔثَ َة َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠و َٟطُ َح ِو ُؿطُ َ٣ا بَي ِ َن َػ ٌَِ ٨ا َئ َوا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ
ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔزُ أََ ٥َِ ٟت ِش َُ ٌِ ٤ط َٗا َ ٢اَلِ َ َوانٔی َٗا ََ ٢لَ َٗا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔزُ تُ َزی ٓ ٔیطٔ ِاْلَ ٔ ٧ی ُة ِٔ ٣ث َ ١ا ِل ََ ٜوأ ٔ ٛب
یلعنبدبع اہلل ،ج ینبامعرہ،ہبعش،دبعمنباخدلاحرہثنبفبہےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمےنیبنیلصاہلل
ہیلعفملسوکرفامےتوہےئانسآپےنوحضاکذرکرکےت وہےئرفامایہکسجدقرودہنیافراعنصءےکدرایمؿےہافرانبایبدعی
ےن ہبعش ےس اںوہں ےن دبعم نب اخدل ےس اںوہں ےن احرئ ےس اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اراشد انس ہک آپ ےک وحض اک
افہلصاعنصء افرودہنی ےکدرایمؿ افہلص ےہ اؿ ےس دوتسر ےن اہکہک مت ےنفہ ںیہن انس وج ادین ےن اہک ےہ؟ اہکںیہنوتسمرد ےن اہک
ہکاسںیمربنتاتسرفںیکرطحرظنآںیئےگ۔

رافی  :یلعنبدبعاہلل ،ج ینبامعرہ،ہبعش،دبعمنباخدلاحرہثنبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دؽوکرنؾرکےنفا یابوتںاکایبؿ
وحضوکرثاکایبؿ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1504

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی٧ ،٥آٍ ب٤ً ٩ز ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ ،اس٤اء ب٨ت ابی بُک رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣یَ َٜة ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ُِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗاَِ ٟت
َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥٠نِّٔی ًَل َی ا َِ ٟحو ٔ َّ
اض ُزونٔی َٓأَُٗو ُ ٢یَا َر ِّب ٔ٣ىِّی
َ
ِ
ق َحًی أَِ٧و َُز ََ ٩ِ ٣یز ٔ ُز ًَل َ َّی َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣و َس ُی ِؤ َخ ُذ ْ َ ٧
ُّ
ا ٪ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة َي ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َّ٥
وًَ ٪ل َی أَ ًِ َ٘ابٔض ٔ َِٓ ٥ک َ َ
َو ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی َٓ ُی َ٘ا َُ ٢ص َِ ١ط ٌَزِ َت َ٣ا ًَُ٠ٔ٤وا بَ ٌِ َس َک َواہللٔ َ٣ا بَزٔحُوا یَ ِز ٔج ٌُ َ
وًَ ٪ل َی ا ِٔ ٔ ٌَ٘ ٟب
َِّٔ٧ا َن ٌُوذُ ب ٔ َ
وَ ٪تزِ ٔج ٌُ َ
ک أَ ِِ َ ٧ ٪ز ٔج ٍَ ًَل َی أَ ًِ َ٘اب ٔ َ٨ا أَ ِو نُ ِٔت َ َن ًَ ِ ٩زٔی٨َ ٔ ٨ا أَ ًِ َ٘ابَٔ ٥ِ ُٜت ُِٔ ٜ٨ؼ َ

دیعس نبایبرممی،انعفنبرمع،انبایبملنکہ،اامسءتنبایبرکبریضاہلل ہنعےسرفاتی رکےتںیہاںوہںےنایبؿایک ہکیبنیلصاہلل
ہیلعفملس ےن رفامایہک ںیم وحض وکرث رپ روہں اگ اہیںکتہک ںیمدوھکیں اگ ہک مت ںیم ےس وکؿ ریمےاپسآات ےہ افر ھچکولگ
ریمے اسےنم ےس ڑکپ رک ےل اجںیئ ےگ وت ںیم رعض رکفں اگ ،ایرب فہ ھجم ےس ںیہ افر ریمی اتم ںیم ںیہ ،وت وجاب دای اجےئ اگ
ہکایکمتاجےتنوہوج اؿ ولوگںےناہمترےدعبایکےہ؟ دخایکمسقہیاےٹلاپفں رھپےترےہںیہانبایبملنکہداع رکےتےھتہک ای
کتی َْنک ِ ُصو َؿےکینعم
اہللمہریتیانپہامےتگنںیہاسابتےسہکمہاےٹلاپفںرھپںیایمہدنیےکاعمہلمںیمہنتفںیمڑپاجںیئ۔ َأعْلَا ُِ ٹ ْ
ںیہمتاینپازیویھںےکلبفا سوہاجؤےگ۔
رافی  :دیعسنبایبرممی،انعفنبرمع،انبایبملنکہ،اامسءتنبایبرکبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
دقتریاکایبؿ...
ابب  :دقتریاکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1505

راوی  :ابواٟوٟیس ،ہظا ٦بً ٩بسا٤ٟاٟک ،طٌبہ ،س٠امی ٪اً٤ع وہب ًبس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أََ ِ ٧بأنَٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َزیِ َس بِ ََ ٩وصِبٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ

َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو اٟؼَّ از ٔ ُ ٚا ِِ ٤َ ٟؼ ُس ُ
وَٗ ٚا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أَ َح َس ُ ٥ِ ٛیُ ِح َ ٍُ ٤فٔی بَ ِل ٔ ٩أ ُ ِّ٣طٔ أَ ِر َبٌٔي َن َی ِو ّ٣ا
یس ٓ ََواہللٔ
ک ث ُ َّ ٥یَ ِب ٌَ ُث اہللُ َ٠َ ٣کّا َٓ ُی ِؤ َ٣زُ بٔأ َ ِربَ ٍٕ بٔز ٔ ِزٗٔطٔ َوأَ َجٔ٠طٔ َو َطق ٔ ٌّی أَ ِو َس ٌٔ ْ
ک ث ُ ََّ ٥یُٜو ُِ ٣ُ ٪ـ َِ ّة ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ث ُ َّّ َ٘ ٠َ ًَ ٥ة ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
اب
ِ ٔ َّ ٪أَ َح َس ُ ٥ِ ٛأَ ِو اَّ ٟز ُج ََ ١ي ٌِ َُ ٤
 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َحًَّی َ٣ا یَُٜو ُ ٪بَ ِي َ٨طُ َوبَ ِي ََ ٨ضا َُيِ ٍُ بَا َٕ أَ ِو ذ ٔ َرا َٕ ٓ ََی ِشب ٔ َُِ ٠ًَ ٙیطٔ ا ِل َٔ ٜت ُ
 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَ ِص ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َحًَّی َ٣ا َیُٜو ُ ٪بَ ِي َُ ٨ط َوبَ ِي ََ ٨ضا َُيِ ٍُ ذ ٔ َرا َٕ أَ ِو
 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَ ِص ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ ََی ِس ُخَ ُ٠ضا َوِ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َََ ٟ ١ی ٌِ َُ ٤
ٓ ََی ٌِ َُ ٤
 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََی ِس ُخَ ُ٠ضا َٗا َ ٢آ َز ََُّ ٔ ِ ٦ل ذ ٔ َرا َْ
اب ٓ ََی ٌِ َُ ٤
ذ ٔ َرا ًَي ِ ٔن ٓ ََی ِشب ٔ َُِ ٠ًَ ٙیطٔ ا ِل َٔ ٜت ُ

اوباولدیل ،اشہؾ نب دبعااملکل ،ہبعش ،امیلسؿ اشمع فبہ دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل ےن وج
اصدؼفدصمفؼ ںیہ رفامایہک مت ںیم ےس رہ اکی صخش اینپ امں ےک ٹیپ ںیم اچسیلدؿ کتعمج راتہ ےہ رھپ ہی اچسیل دؿ ںیم ہتسب
وخؿ یک لکش ںیم وہاجات ےہ ،رھپ اچسیلدؿ ںیموگتش اک ولڑھتا وہاجات ےہ ،رھپ اہلل اعت ی رفہتش وک اتجیھب ےہ ہک افر اچر زیچفں ینع
رزؼ،ومت،دبتخبای کیتخبوہےنےکقلعتمےنھکلاکمکحدایاجاتےہدخبامتںیماکیای﴿رفامای﴾آد یدفزویخںاکاکؾرکاتراتہ
ےہاہیںکتہکاسےک افردفزخےکدرایمؿ اکیاہھتای سگاکافہلصرہاجاتےہاس رپ  اتب﴿ونہتشدقتری﴾اغ بل آیتےہ  س
فہویتنجںےکلمعرکاتراتہےہافراسںیمدالخوہاجاتےہافراکیصخشویتنجںےکلمعرکاتراتہےہاہیںکتہکاسےکافر

تنجےکدرایمؿاکیایدف سگاکافہلصرہاجاتےہ،اسرپ  اتباغ بلآاجیتےہ س فہدفزویخںےکلمعرکےن  اتگ ےہافردفزخ
ںیمدالخوہاجاتےہ،آدؾےناالذراعینعرصػاکیسگاکظفللقنایکےہ۔
رافی  :اوباولدیل،اشہؾنبدبعااملکل،ہبعش،امیلسؿاشمعفبہدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
دقتریاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1506

راوی :

ُک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَ ٕٝ ٔ ٟرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢وک َّ َ ١اہللُ بٔاٟزَّح ٔٔ٠َ ٣َ ٥کّا ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ِی َر ِّب ُِ ٧ل َٔ ْة أَ ِی َر ِّب ًَ َْ َ٘ ٠ة أَ ِی َر ِّب ُِ ٣ـ َِ ْة َٓإٔذَا أَ َرا َز اہللُ أَ ِ٪

ُ َٓ ١یَ ِٜت ُب ََ ٛذ َٟٝٔفٔی بَ ِل ٔ ٩أ ُ ِّ٣طٔ
ََک أَ ِ ٦أُِ٧ثَی أَ َطق ٔ ٌّی أَ َِ ٦سٌ ْ
ٔیس ٓ ََ٤ا اٟز ِِّز ُ٤ََ ٓ ٚا اَلِ َ َج ُ
َي ِ٘ ٔض َی َخ َِ َ٘ ٠ضا َٗا َ ٢أَ ِی َر ِّب أَذ َ ْ

امیلسؿنب جب،امحد،دیبعاہللنبایبرکبنباسن،اسننبامکلآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہآپیلصاہلل
ہیلع فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی رمح رپ اکی رفہتش رقمر رفام داتی ےہ فہ رعض رکات ےہ ایرب ہفطن ﴿رقار دای ایگ﴾ ےہ ایرب ہقلع
﴿ہتسبوخؿوہایگ﴾ایرب ہغضم﴿وخؿاکولڑھتاوہایگ﴾ بجاہللاعت یاؿیکتقلخ وپریرکاناچاتہےہ وترفہتش اتہک ےہایرب رمد
وہاگایوعرت،دبتخبوہاگای کیتخب،انچہچنسجدقررزؼافرزدنیگوہیگفہایس فتقھکلدیاجیتےہبجفہ اینپامںےکٹیپ
ںیموہاتےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ملقاہللےکمکحرپکشخوہاکچےہ۔اخل...
ابب  :دقتریاکایبؿ
ملقاہللےکمکحرپکشخوہاکچےہ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1507

راوی  :آز ،٦طٌبہ ،یزیس رطکِ٣ ،طٖ بً ٩بساہلل ب ٩طدي ٍ٤ً ،زا ٪ب ٩حشين

ِط َٖ بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِّٔ ٩
ا ٪بِ ٔ٩
ک َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُِّ َ ٣
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس اِّ ٟز ِط ُ
اٟظ ِّدي ٍ ٔیُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
وَٗ ٪ا َ ٢ک ُ ٌّ١
 ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٥َ ٔ ٠َٓ ٢ي ٌِ َُ ٤
حُ َؼي ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَي ٌُِ َز ُٖ أَصِ ُ
 ١ا ٌَِ ٟا َٔ ُ٠٣

َُّس َٟطُ
َي ٌِ َُ ٤
٤َ ٔ ٟ ١ا ُخُ َٟ َٙ ٔ ٠ط أَ ِو ٤َ ٔ ٟا ي ِّ َ

آدؾ،ہبعش،سیدی رکش،رطمػنبدبعاہللنبریخش،رمعاؿنبنیسحےسرفاتیرکےتںیہہکاکیصخشےنرعضایکہکایروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ایک تنج فاےل دفزویخں ےس اچہپؿ ےئل اجںیئ ےگ آپ ےن رفامای اہں اس ےن رعض ایک ہک رھپ لمع رکےن
فاےل ویکں لمع رکںی ےگ آپ ےن رفامای ہک رہ صخش لمع رکات ےہ سج ےک ےئل دیپا ایک ایگ ےہ ای وج زیچ اس ےک ےئل آاسؿ یک یئگ
ےہ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،سیدیرکش،رطمػنبدبعاہللنبریخش،رمعاؿنبنیسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاسزیچوکاجاتنےہفہرکےنفاےلےھت...
ابب  :دقتریاکایبؿ
اہللاعت یاسزیچوکاجاتنےہفہرکےنفاےلےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1508

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہ ،ابوبرش ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،حرضت ابً ٩باض

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
رش ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

رشٔٛي َن َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا ٔٔ٠٣ي َن
َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِو ََلز ٔا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،اوبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفملسےسرشمنیکیکافالدےکقلعتموساؽایکایگوتآپےنرفامایہکاہللاعت یزایدہاجاتنےہاسزیچوکوجرکےنفاےلےھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،اوبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
اہللاعت یاسزیچوکاجاتنےہفہرکےنفاےلےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1509

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یث ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،لاء ب ٩یزیس حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
یس أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا صُ َزیِ َز َة َي ُ٘و ُ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا ََ ٢وأَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
رشٔٛي َن َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا ٔٔ٠٣ي َن
ُسئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذ ََرار ِّٔی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ییحینبریکب،ثیل،ویسن،انباہشب،اطعءنبسیدیرضحتاوبرہریہےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسےسرشمنیکیکافالدےکقلعتموپاھچایگوتآپےنرفامایاہللاسزیچوکزایدہاجاتنےہوجفہرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،ویسن،انباہشب،اطعءنبسیدیرضحتاوبرہریہ

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

ابب  :دقتریاکایبؿ
اہللاعت یاسزیچوکاجاتنےہفہرکےنفاےلےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1510

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََ٠یطٔ وس َّ٣َ ٥٠ا ٔ٣َ ٩٣وُٟوز ِٕ ٔ ََّل یُو َُ ٟس ًَل َی ا َِ ِ ٟٔ
ؤَ ٓ ٪یضا ٔ٩ِ ٣
و ٪ا َِ ٟبض ٔ َیَ ٤ة َص َِ ١تحٔ ُس َ
ْصأ٧طٔ َ٤َ ٛا تُ ِ٨ت ٔ ُح َ
ِ َ َ َ
ِ ِ
َ
ِٔطة ٔ َٓأبَ َوا ُظ یُ َضوِّ َزأ٧طٔ َویُ ََ ِّ ٨
َ
َّ ُ َ
وت َوص َُو َػِٔي ْ ٍ َٗا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا ٔٔ٠٣ي َن
َفأَیِ َت َ ٩ِ ٣یَ ُُ ٤
َج ِس ًَا َئ َحًی َتٜوُ ٧وا أْمُتْن َت ِح َسًُوَ َ ٧ضا َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أ َ َ
ااحسؼنبارب میہ،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہچبرطفتیہرپدیپاوہاتےہرھپاسےکفادلنیاسوکرصناینانبےتیلںیہاسیجہکوچاپہیےچبداتی
ےہ،ایکمتاسںیم یسکوکاکؿاٹکاپےتوہبجکتمتاسےکاکؿوخدںیہناکندےتیوہولوگںےنرعضایک،ایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملساسےکقلعتماتبںیئوجینسمکیہیکاحتلںیمرماجےئ،آپےنرفامایاہللاعت یزایدہاجاتنےہوجفہرکےتےھت۔
رافی  :ااحسؼنباربمیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاہللاکمکحاکیدقرنیعمےکاسھتےہ...
ابب  :دقتریاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللاکمکحاکیدقرنیعمےکاسھتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1511

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اَ ْ ٔ ٟ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
َفَْ َػ ِح َٔ َت َضا َو ِٟت َ ِٜٔ٨حِ َٓإ ٔ َََّ ٟ ٪ضا َ٣ا ٗ ُِّس َر ََ ٟضا
َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِشأ َ ِ ٢ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ك َ ََل َ ٚأ ُ ِخت َٔضا َ ٔ ٟت ِش َت ِ ٔ
دبعاہللنبوی ف،امکل،اوبازلاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوعرتاینپنہبیکالطؼہناچےہاتہکاسیکراکیبےساجنتاحلصرکےہکلبفہ اکنحرکےلاس
ےئلہکاسوکفیہےلماگوجاسےکےئلدقمروہاکچےہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،اوبازلاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللاکمکحاکیدقرنیعمےکاسھتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1512

راوی ٣ :اٟک ب ٩اسٌ٤ی ،١اَسائیً ،١اػ ،٥ابوًث٤ا ،٪اسا٣ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٔ ًَ ٩ِ ًَ ١
َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َسائ ٔی ُ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ک بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِ َ

َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذِ َجائَطُ َر ُسو ُِ ٔ ِ ٢ح َسی بَ َ٨اتٔطٔ َوً ٔ َِ ٨س ُظ َس ٌِ ْس َوأُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ َو ٌَُ ٣ا ْذ أَ َّ ٪ابِ ََ ٨ضا یَ ُحوزُ ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ ٓ ََب ٌَ َث َِِٔ ٟی َضا ِهَّلِل َ٣ا أَ َخ َذ
َوِهَّلِل َ٣ا أَ ًِ َلی ک ُ ٌّ ١بٔأ َ َج َٕ ٠ِ َٓ ١ت ِؼب ٔ ِ ٍ َو َِ ٟت ِح َت ٔش ِب

امکلنباامسلیع،ارسالیئ،اعمص،اوبنامثؿ،ااسہمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اپس اھٹیبوہااھت افرآپ ےکاپس دعسریضاہللاعتٰیل ہنعاینبنب بعک افراعمذ ریض اہللاعتٰیلہنع یھبوموجد ےھت ہکآپ یکاکی

اصازبا دیاکاجیھبوہااکیصخشاحرضوہاافر رعض ایکہکاؿاکاکیہچبزنع یکاحتلںیمےہ۔آپ ےنالہک اجیھبہکاہللیکیہ زیچ
ےہوجاسےنےل ی،افراہللیہیکفہرہزیچےہوجاسےندی،رہصخشیکاکیودترقمرےہ،ذہلااےساچےیہہکربصرکےافر
اےسوثابےھجمس۔
رافی  :امکلنبالیعمس،ارسالیئ،اعمص،اوبنامثؿ،ااسہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللاکمکحاکیدقرنیعمےکاسھتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1513

راوی :

وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩حيِ ٍٔیز ٕاُ ٟح َ٤ه ٔ ُّی أَ َّ ٪أَبَا
َح َّسثَ َ٨ا حٔبَّا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر َّٔی أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَُ َّ ٧ط بَ ِي َ٤َ ٨ا ص َُو َجاْ ٔ ٟص ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جا َء َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ٢

و ٪ذََ َٟٝٔلَ
ٕ َت َزى فٔی ا ٌَِ ٟز ِ َٔ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َؤَِ َٟ ٥ِ َُّٜ٧تٔ ٌََِ ُ٠
اہللٔ َِّٔ٧ا نُ ٔؼ ُ
یب َسب ِ ّیا َؤ ُ ٧ح ُّب ا ِ٤َ ٟا َِ َٛ ٢ی َ
ْخ َد ِ ٔ ََّل ه ٔ َی کَائ ٔ َْ ٨ة
ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜأَ ََِ ٪ل َتٔ ٌَُِ٠وا َٓإُٔ َّ ٧ط َِ ٟی َش ِت َن َش َْ ٤ة ََ ٛت َب اہللُ أَ َِ ٪ت ِ ُ

ةحؿنبومٰیس،دبعاہلل،ویسن،زرہی،دبعاہللنبریحمسییحمج،رضحتاوبدیعسدخریےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہک
اساانثءںیممہآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےکاپسےھٹیبوہےئےھتہکااصنرںیمےساکیصخشآایافررعضایکایروسؽاہللیلص
اہللمہ ولڈنویں ےکاپس اجےتںیہ افر امؽ ےس تبحم رکےتںیہآپ زعؽ ےکقلعتم ایکرفامےتںیہ ؟روسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفملس
ےنرفامایایکمتہیرکےتوہارگمتاسوکہنرکفوتمترپوکح رفؼںیہن(ینعاہمترازعؽرکانافرہنرکانرباربےہ)اسےئلہکسجاجؿ
اکدیپاوہاناہللاعت یےنھکلدایےہفہدیپاوہرکرےہیگ۔

رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللاکمکحاکیدقرنیعمےکاسھتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1514

٣وسی ب٣ ٩شٌوز ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابووائ ،١حذئہ رضی اہلل تٌال ٰی ً٨ہ
راوی :
ٰ

وسی بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ُٕٔ ٩ِ ًَ ١ح َذ ِي َٔ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س َخ َلب َ َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ ِل َب ّة َ٣ا َت َز َک ٓ َٔیضا َط ِیئّا ِلٔ َی ٗ ٔ َیاَّ َّ ٔ ٦
ََک ُظ ًَُ ٤َ ٔ ٠ط َ٤َ ٔ ٠ًَ ٩ِ ٣طُ َو َجض ٔ َ٠طُ ََ ٩ِ ٣جض ٔ َُ ٠ط ِ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت
اٟشا ًَةٔ َِٔل ذ َ َ
ََلَ َری َّ
اٟظ ِی َئ َٗ ِس َن ٔش ُ
َفآ ُظ ٓ ٌََ َز َٓطُ
یت َٓأ َ ِ ٔ
رع ُٖ َ٣ا َي ٌِز ٔ ُٖ اَّ ٟز ُج ُ
ِٔ ١ذَا ُ َ
َاب ًَ ِ٨طُ َ َ
ومیس نب وعسمد ،ایفسؿ ،اشمع ،اوبفالئ ،یذ ہف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنمہولوگںےکاسےنمہبطخدایوتایقتمکتوہےنفا یوکح ابتںیہنوھچڑی،سجوکایدرانھکاھت،اسےنایدراھکافر
سجوکوھبانلاھتفہوھبؽایگ ارگںیموکح ایسیزیچدھکیاتیلوہںسجوکںیموھبؽایگ وہاتوہںوتںیماےساےسیاچہپاتن وہںسجرطح
ہکاکیصخش(یسکوک)اچہپاتنےہ،بجفہاغبئوہاجاتےہرھپاوکسبجداتھکیےہوتاچہپؿاتیلےہ۔
رافی  :ومٰیسنبوعسمد،ایفسؿ،اشمع،اوبفالئ،یذ ہفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللاکمکحاکیدقرنیعمےکاسھتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1515

راوی ً :بسا ،٪ابوح٤زہ ،اً٤ع ،سٌس بً ٩بیسہ ،ابوًبساٟزح ٩٤س٠یم ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َیم ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ٢
اٟشِّ ٔ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َُّ ٩ٔ ٤
ق َو َٗا َ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َح ٕس ِ ٔ ََّل َٗ ِس ُٛت َٔب َُ ٌَ ِ٘ ٣س ُظ
وسا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُ ٌَ ٣ط ًُو ْز یَ ُِ ُٜ٨ت فٔی اَلِ َ ِر ٔ
ُ٨َّ ٛا ُجّ ُ٠

َ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َََ ٢ل ا ًِ َُ٠٤وا َٓک ُ ٌَّ ٣ُ ١ی َّ ْ ُ
َقأَ َٓأ َ َّ٣ا َ ٩ِ ٣أَ ًِ َلی
ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ أَ ِو ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦أَ ََل َّ َ ٧تک ٔ ُ
َّس ث ََّ َ ٥
َو َّات َقی ِاْل َی َة
دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمع،دعسنبدیبعہ،اوبدبعارلنمح،یمل،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکمہیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپسےھٹیب وہےئےھتافرآپےکاپس اکیڑکلی یھتسج ےسزنیم وکرکدی رےہےھتآپ ےن رفامایہک متںیم
وکح  صخش ااسی ںیہن ےہ سج اک اکھٹہن تنج ای دفزخ ہن ھکل دای ایگ وہ امجتع ںیم ےس اکی صخش وبال ای روسؽ اہلل رھپ مہ (ایس رپ)
رھبفہس ویکں ہنرکںیل؟ آپ ےن رفامایہک ںیہن متلمع رکف اس ےئلہک رہ صخش وکفیہ لمعآاسؿ ےہ (سج ےک ےئل دیپا ایک ایگ)
﴿فَٔ َمنَمْ َأعْ َػیف َّ َ
اَّ﴾،آرخکتالتفترفامح ۔
َ
رھپآتی َ ّ
رافی  :دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمع،دعسنبدیبعہ،اوبدبعارلنمح،یمل،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لمعاخےمترپوموقػےہ...
ابب  :دقتریاکایبؿ
لمعاخےمترپوموقػےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1516

راوی  :حبا ٪ب٣ ٩وسیً ،بساہلل ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ

وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
َح َّسثَ َ٨ا حٔبَّا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
َٗا ََ ٢طض ٔ ِسَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِیب َ َ ٍ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ز ُج ُٕ ٌَ ٣َ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ١ط َی َّسعٔی
 ٩ِ ٣ٔ ١أَ َط ِّس ا َِ ٔ ٟ٘تا َٔ ٢و َٛث ُ َ ٍ ِت بٔطٔ ا ِٟحٔ َزا ُح َٓأَثِبَت َ ِت ُط َٓ َحا َئ
رض ا َِ ٔ ٟ٘تا َُٗ ٢ا َت َ ١اَّ ٟز ُج ُ
ِاْل ٔ ِس ََل ََ ٦ص َذا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َح َ َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت اٟزَّ ُج ََّ ١أ ٟذی َت َح َّسث ِ َت أَُ َّ ٧ط ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ
َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ

َٗ ِس َٗا َت َ ١فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ٔ ٩ِ ٣أَ َط ِّس ا َِ ٔ ٟ٘تا َٜٔ َٓ ٢ث ُ َ ٍ ِت بٔطٔ ا ِٟحٔ َزا ُح َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا َِّٔ٧طُ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ
 ١أَ ٥ََ ٟا ِٟحٔ َزاحٔ َٓأَص َِوی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ِلٔ َی ٨َ ٔ ٛاَ٧تٔطٔ َٓاَ ِ ٧تزَ ََ َٔ ٨ِ ٣ضا
اب َٓب َ ِي َ٤َ ٨ا ص َُو ًَل َی ذََ ٔ ٟ
ک ِٔذِ َو َج َس اَّ ٟز ُج ُ
َٓکَا َز َب ٌِ ُف ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن یَ ِز َت ُ
َح ب ٔ َضا ٓ ِ
ا ٩ِ ٣ٔ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػ َّس َ ٚاہللُ
َاط َت َّس رٔ َج ْ
َس ِض ّ٤ا َٓاَ ِ ٧ت َ َ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ِ ٔ ََّل
َحسٔی َث َ
َح ُٓ ََل َْ َ٘ َٓ ٪ت ََ ١نٔ َِش ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ب ٔ ََل َُٓ ٥ُِ ٗ ٢أ َ ِّذ ََِ ٪ل َی ِس ُخ ُ
ک َٗ ِس اَ ِ ٧ت َ َ
ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣وِ ٔ َّ ٪اہللَ َُ ٟی َؤیِّ ُس َص َذا ِّ
اٟس َ
ی ٩بٔاَّ ٟز ُج ٔ ١ا َِٟٔا ٔجز ٔ
ةحؿ نب ومیس ،دبعاہلل  ،رمعم ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ
روسؽاہللےکاسھتربیخںیم ےھتوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنا ےناسویھتں ںیمےساکیصخش ےک قلعتموجاالسؾاک
دوعیرکاتاھترفامایہکالہانرںیمےسےہبجڑلاح اکفتقآایوتاسآد یےنتہبزایدہاثتبدق یداھکح ۔یبنیلصاہللہیلعفملس
ےکاحصہبںیمےساکیصخشیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآایافررعضایکایروسؽاہللآپےنسجصخشےکقلعتم
رفامایاھتہکفہالہانرںیمےسےہاسےناہللیکراہںیمتہبتخسگنجیکےہافراسیکفہجےستہبزیمخوہایگےہاباسےک
قلعتم آپ ایک رفامےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک نس ول ہک فہ الہ انر ںیم ےس ےہ ضعب املسمونں وک اس ںیم ہبش
وہےن اگلفہ آد ی ایھب اس احؽ ںیم اھت ہکاس ےن زمخ یک فیلکت وسحمس یک اس ےن اانپ اہھت رت شیک رطػڑباھای افر اس ےس ریت
چنیھکرک اینپ رگدؿ ںیموھبچ دای۔ املسمونں ںیم ےس ھچک ولگ روسؽ اہللیک دختم ںیم دفڑ رک آےئ افر اؿ ولوگں ےن رعض ایک ای
روسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملساہللےنآپیکابتچس رکدالھکح الفںصخشےناینپرگدؿاکنرکوخدیشکرک یروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےالبؽڑھکےوہرکاالعؿرکے
رافی  :ةحؿنبومیس،دبعاہلل،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
لمعاخےمترپوموقػےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1517

راوی  :سٌیساب٣ ٩زی ،٥ابوُشا ،٪ابوحاز ،٦سہ١

اَ ٪ح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ًِوَ ٔ ٥ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َُ َّ ٨
ائ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ٣زِ َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ

ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن فٔی َُزِ َوة َُٕزَاصَا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠وَ َز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّب أَ َِ ٪ی ِ٨و َُز
ض ًَل َی
ِلٔ َی اَّ ٟز ُج ٔ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٓ َِ ٠ي ُِ ٨وزِ ِلٔ َی َص َذا ٓ ََّات َب ٌَطُ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦وص َُو ًَل َی تَٔ ٠
ِک ا َِ ٟحا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ َط ِّس ا٨َّ ٟا ٔ
َّ
َّ
ِ ١لٔ َی
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ِ َد ٔ ٩ِ ٣بَي ِ ٔن َٛتٔٔ َِیطٔ َٓأَٗ َِب َ ١اَّ ٟز ُج ُ
رشٔٛي َن َحًی ُجز ٔ َح َٓا ِس َت ٌِ َح َ ١ا ِِ ٤َ ٟو َت َٓ َح ٌَ َ ١ذُبَابَ َة َس ِی ٔٔطٔ بَي ِ َن ثَ ِس َی ِیطٔ َحًی َ َ
َاک َٗا ََ ٠ِ ُٗ ٢ت ََ ُٔ ٔ ٟل ٕ ٩ِ ٣َ ٪أَ َح َّب أَ َِ ٪ی ِ٨و َُز ِلٔ َی
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢و َ٣ا ذ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ِ ٣ُ ٥َ ٠
َّس ًّا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َض ُس أََ َّ ٧
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ًِوَ ٨َ ٔ٤ا َُ َّ ٨
ک َٓ َ٤َّ ٠ا ُجز ٔ َح
ائ ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ٓ ٌََ َزٓ ُِت أَُ َّ ٧ط ََل یَ ُُ ٤
وت ًَل َی ذََ ٔ ٟ
َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٓ َِ ٠ي ُِ ٨و ِز َِِٔ ٟیطٔ َوک َ َ
 ١َ ٤َ ًَ ١أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َؤُِ َّ ٧ط ٔ٩ِ ٣
اس َت ٌِ َح َ ١ا ِِ ٤َ ٟو َت َٓ َ٘ َت ََ ١نٔ َِش ُط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س ذََ ٔ ٟ
ک ِ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َس ََ ٟی ٌِ َُ ٤
ِ

 ١َ ٤َ ًَ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َؤَِّ٧طُ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َؤِ٤َ َّ ٧ا اَلِ َ ًِ َ٤ا ُ ٢بٔا َِ ٟد َوات ٔٔی٥
أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو َي ٌِ َُ ٤

دیعسانب رممی،اوباسغؿ،اوباحزؾ،لہسےسرفاتیرکےتںیہہکاکیصخشاکیزغفہںیمآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اسھترشکیاھتافراملسمونںیکرطػےستہبدشتےسگنجرکراہاھت،آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداھکیوترفامایہکوج
وکح  دفزیخ آد ی وک دانھکی اچاتہ ےہ وت اس وک دھکی ےل ،املسمونں ںیم ےس اکی صخش اس ےک اسھت وہایگ ،افر فہ رشموکں ےک اسھت
یتخسےسگنجرکراہ اھتاہیںکتہک فہزیمخوہایگافر دلجیےسرماناچاہ،اسےنولتاریکداھرا ےنےنیس رپرھکرکدابح اہیںکت
ہکفہومڈنوھںےسلکنیئگ (افررمایگ)فہآد ی آرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیمرفاتوہاآای افر اہکہکںیموگایہ
داتیوہںہکآپاہللےکروسؽںیہ،آپےنرفامایایکابت ےہاسےن رعضایکہکآپ ےنالفںصخشےکقلعتمرفامایاھتہک وج
وکح  دفزیخ دانھکی اچاتہ ےہ فہ اوکسدھکی ےل احالہکن فہ مہ املسمونںیک رطػ ےستہب تخس گنجرکےنفاال اھتانچہچن ںیم ےن اھجمس
اھتہکفہاساحتلںیمںیہنرمےاگ،رھپبجفہزیمخوہاوتاسےندلجیرماناچاہافروخدیشکرک یوتآرضحنتیلصاہللہیلعفآہل

فملسےن(اسابتوکنسرکرفامای)ہکدنبہدفزویخںےکلمعرکاتےہاحالہکنفہتنج فاولںںیمےسوہاتےہافر(ابتہیےہہک)
اامعؽاخےمترپوموقػںیہ۔
رافی  :دیعسانبرممی،اوباسغؿ،اوباحزؾ،لہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذنراکدنبےوکدقرےکوحاےلرکدےنیاکایبؿ...
ابب  :دقتریاکایبؿ
ذنراکدنبےوکدقرےکوحاےلرکدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1518

راوی  :ابونٌی ،٥سٔیا٨٣ ،٪ؼور ب٣ ٩زہ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ْخ ُد بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟبدٔی ٔ١
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اِ ٨َّ ٟذرٔ َو َٗا َُ َّ ٧ِٔ ٢ط ََل َیزُ ُّز َط ِیئّا َؤِ٤َ َّ ٧ا ي ُِش َت ِ َ

اوبمیعن،ایفسؿ،وصنمرنبرمہ ،رضحتانبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیرکےت ںیہاںوہںےنایبؿ ایکہکآرضحنتیلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنذنرامےننےسعنمرفامای،آپےنرفامایہکذنریسکزیچوکدعفںیہنرکیترصػاسےکذرہعیےسلیخباکامؽرخچ
وہاتےہ۔
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،وصنمرنبرمہ،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ

ذنراکدنبےوکدقرےکوحاےلرکدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1519

راوی  :برشب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل ٤ٌ٣ ،ز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َٗا ََ ٢لَ یَأ ِ ٔ
ْخ ُد بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟبدٔی ٔ١
ت ابِ َ ٩آ َز َ ٦اِ ٨َّ ٟذ ُر بٔظَ ِی ٕئ  ٥َِ ٟیَِ َٗ ٩ِ ُٜس َٗ َّس ِرتُ ُط َو َل ٩ِٔ ٜیُ ِٔ٘٠یطٔ ا َِ َ٘ ٟس ُر َو َٗ ِس َٗ َّس ِرتُ ُط َُ ٟط أَ ِس َت ِ ٔ
رشبنبدمحم،دبعاہلل،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ
آپ ےنرفامایہکذنرآد ی ےکاپس فہزیچ ںیہنالیت وج ںیمےناسیکدقتری ںیم ںیہنھکلدیےہ نکیلاےکساپس دقتریالیتےہ افر
ںیمےنفہ(ذنر)یھبایکسدقتریںیمھکلدیےہاتہکلیخبےس(اساکامؽ)رخچرکاؤں۔
رافی  :رشبنبدمحم،دبعاہلل،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انگہےسےنچبیکاطتقافرابعدتیکوقتاہللیہےسےہ...
ابب  :دقتریاکایبؿ
انگہےسےنچبیکاطتقافرابعدتیکوقتاہللیہےسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1520

ابو٣وسی
راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩ات ١ابواٟحشً ،٩بساہلل  ،خاٟس حذاء ،ابوًث٤ا٧ ٪ہسی حرضت
ٰ

وسی
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَبُو ا َِ ٟح َش ٔ ٩أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َخاْ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ُئ ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ا ٪اِ ٨َّ ٟضس ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

َّٓا َو ََل ِ َ ٧ضب ٔ ُم فٔی َواز ِٕ ٔ ََّل َرٓ ٌَِ َ٨ا
َّٓا َو ََل َن ٌُِ٠و َ َ
َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزَاة ٕ َٓ َح ٌَ ِ٨َ ٠ا ََل َن ِؼ ٌَ ُس َ َ

اض ِار َب ٌُوا ًَل َی أَ ِن ُٔ ٔشَٓ ٥ِ ُٜإََٔ ٥ِ َُّٜ٧ل
أَ ِػ َوا َت َ٨ا بٔاَّ ٟتِٜبٔي ٍ ٔ َٗا َََ ٓ ٢سَ٧ا ٔ٨َّ ٣ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

ک کَّ ٤َ ٔ ٠ة ه ٔ َی ُٔ٨ُٛ ٩ِ ٣وزٔ ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َلَ
وَ ٪سٔ٤ی ٌّا َب ٔؼي ّ ٍا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ َٗ ٩ی ٕص أَ ََل أ ُ ًَ َِّ ٤ُ ٠
و ٪أَ َػ ََّ ٥و ََل َُائ ٔ ّبا ِٔ٤َ َّ ٧ا َت ِسًُ َ
َت ِسًُ َ
َح ِو ََ ٢و ََل ُٗ َّو َة ِ ٔ ََّل بٔاہللٔ

دمحم نب اقملت اوبانسحل ،دبعاہلل  ،اخدل یذاء ،اوبنامثؿ دہنی رضحت اوب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی
زغفہ ںیم مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت وت مہ ولگ بج یھب یسک دنلب ہگج رپ ڑچےتھ افر دنلب وہےت اییسک
فادی ںیم ارتےت وت مہولگ ابآفازدنلب ریبکت ےتہک ،رضحت اوب ومٰیس اکایبؿ ےہہک روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس بج مہولوگں
ےسرقبیوہےئوت رفامایہکاےولوگ،اینپاجونںرپرمحرکف،متیسکرہبےافرریغاحرضوکںیہناکپرےتوہمتوتاسوکاکپرےتوہوج
ےننسفاال ےہ،دےنھکیفاال ےہ ،رھپرفامایہکاےدبعاہللنبسیقایکںیممتوکفہہملکہناتبدفںوج تنجےکزخاونںںیم ےسےہفہ(َ ،ل
ح َؽ َف َل جُقَّ َة ِإ َّل ِنٹ﵀َِّ)،ےہ۔
َْ
رافی  :دمحمنباقملتاوبانسحل،دبعاہلل،اخدلیذاء،اوبنامثؿدہنیرضحتاوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصعمؾفہےہسجوکاہللناچےئ۔اخل...
ابب  :دقتریاکایبؿ
وصعمؾفہےہسجوکاہللناچےئ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1521

راوی ً :بساً ،٪بساہلل  ،یو٧ص ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ٕ َخٔ٠ی َٔ ْة ِ ٔ ََّل َٟطُ ب ٔ َلاَ َ ٧تا ٔ ٪ب ٔ َلاْ َ ٧ة َتأ ِ ُ٣زُ ُظ بٔا َِ ٟديِ ٍ ٔ َو َت ُح ُّـطُ ًََِ ٠یطٔ َوب ٔ َلاْ َ ٧ة َتأ ِ ُ٣زُ ُظ ب ٔ َّ ِّ
اٟرش
اس ُت ِدَ ٔ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ِ

َو َت ُح ُّـ ُط ًََِ ٠یطٔ َوا ُِ ٌِ ٤َ ٟؼ ُوَ ًَ ٩ِ ٣َ ٦ؼ َ ٥اہللُ
دبعاؿ ،دبعاہلل  ،ویسن ،زرہی ،اوبہملس ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی
رکےتںیہآپےنرفامایہکوکح آد یہفیلخںیہنانبایاجاترگماسےک ےئلدفابنطوہےتںیہ،اکیابنطوتاسوکریخاکمکحداتی ےہ
افراسوکرتبغدالاتےہ،دفرساابنطاسوکرشاکمکحداتیےہافررشیکرطػااھبراتےہافروصعمؾفہےہےسجاہللوفحمظرےھک۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکسجرہشےکالہکرکےناکمہےنارادہایکاسرپ جاؾےہہکفہ...
ابب  :دقتریاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکسجرہشےکالہکرکےناکمہےنارادہایکاسرپ جاؾےہہکفہولناجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1522

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَلً ،٪بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩كاُض ،كاُض حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَىٔی َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َط ِیئّا أَ ِط َب َط ب ٔ َّ
ا٤َّ ٣ٔ ٥ٔ ٤َ ٠ٟا َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠اہللَ ََ ٛت َب ًَل َی ابِ ٔ ٩آ َز ََ ٦ح َّوطُ ٔ ٩ِ ٣اٟزَِّ٧ا أَ ِز َر َک
َّ
ک أَ ِو یُ َِّ ٜذب ُ ُط َو َٗا َ٢
َف ُد ي َُؼ ِّس ُ ٚذََ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ
ک ََل ََ ٣حا ََ ٟة َٓزَٔ٧ا ا ٌَِ ٟي ِ ٔن ا٨َّ ٟوَ زُ َوزَٔ٧ا اَ ٠ِّ ٟشا ٔ ٪ا ِٔ ٨ِ ٤َ ٟل َُ ٙواُِ ٔ٨َّ ٟص َت َ٤ىی َو َت ِظ َتهٔی َوا ِِ َ ٟ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َط َبابَ ُة َح َّسثَ َ٨ا َو ِر َٗا ُئ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،اطؤسرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿ
ایکہک(وھچےٹوھچےٹانگہ)ےکاشمہباسےسزایدہںیمےنوکح زیچںیہندیھکیوجرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس لقن یک ےہ ہک اہلل اعت ی ےن انب آدؾ رپ زان اک ہصح ھکل دای ےہ سج وک فہ انی اپےئ اگانچہچن آھکن اک زان

دانھکیےہ افرزابؿاکزانوبانل ےہ،افر سفناکزاناسیکانمت رکانےہافررفجاسیک دصتقیافرذکتبیرکات ےہافر ابشہب ےنوباہطس
فراقئ،انباطؤس،اطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،اطؤسرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکمہےنوجوخابھجتوکدالھکایفہرصػولوگںیکآزامشئےکےیل...
ابب  :دقتریاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکمہےنوجوخابھجتوکدالھکایفہرصػولوگںیکآزامشئےکےیلاھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1523

راوی  :ح٤یسی ،سٔیا٤ً ،٪زوًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟز ُِ َیا َّأًٟی
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َو َ٣ا َج ٌَ ِ٨َ ٠ا ُّ
ض
ض َٗا َ ٢ه ٔ َی ُر ُِیَا ًَي ِ ٕن أُرٔیَ َضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٟ ٥َ ٠ی ََ ٠ة أ ُ ِ ٔ
أَ َریِ ََ ٨
َس َی بٔطٔ ِلٔ َی بَ ِیتٔ ا ِِ٘ ٤َ ٟسٔ ٔ
اک ِ ٔ ََّل ٓٔت ِ َّ ٨ة ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
َّ
ُقآ َٔٗ ٪ا َ ٢ه ٔ َی َط َح َزةُ اٟزَّ ُّٗؤ ٦
َٗا ََ ٢واٟظ َح َز َة ا ٌُِ ٠ِ ٤َ ٟوَ َ ٧ة فٔی ا ِِ ُ ٟ
دیمحی ،ایفسؿ ،رمعف ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آتیَ ﴿ ،ف َم َٹخعَل ْ َنا
َّ
س ﴾ ،ںیم رفایئ ےس رماد آھکن اک وخاب ےہ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس رات داھکای
ک ِإ َّل فِنْ َن ًش لل ِ َّنا ِ
ارلُّؤ َْن ِال َأ َر ْ ََ َ
سج ںیم تیب ادقملس یک رطػ ےل اجےئ ےئگ ےھت افر انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک رقآؿ ںیم ہرجۃ وعلمۃن ےس رماد
زوقؾاکدرتخےہ۔
رافی  :دیمحی،ایفسؿ،رمعف،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکمہےنوجوخابھجتوکدالھکایفہرصػولوگںیکآزامشئےکےیلاھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1524

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا٤ً ،٪زو ،كاُض ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢حٔٔوِ َ٨ا ُظ ٔ٤ِ ًَ ٩ِ ٣ز ٕو ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ

وسی
ِ ِجت َ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َُ َٟ ٢ط آ َز َُ ٦یا َُ ٣
وسی َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َُ ٣
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِح َت َّخ آ َز َُ ٦و َُ ٣
وسی یَا آ َز ُ ٦أََ ِ ٧ت أَبُوَ٧ا َخ َّيبِت َ َ٨ا َوأَ ِ َ
َک ب ٔ َی ٔسظ ٔ أَ َتُ٠و ُ٣ىٔی ًَل َی أَ ِ٣ز ٕ َٗ َّس َر ُظ اہللُ ًَل َ َّی َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ِدَ٘ ُ٠ىٔی بٔأ َ ِر َبٌٔي َن َس َّ ٨ة َٓ َح َّخ آ َز ُ٦
ِاػ َلَٔا َک اہللُ بٔک َ ََل ٔ٣طٔ َو َخ َّم َ ٟ
ّ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وسی َٓ َح َّخ آ َز َُ ٣ُ ٦
َُ ٣
وسی ث َ ََلثا َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ،رمعف ،اطؤس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےس رفاتی رکےت ںیہ
آپ ےن رفامای ہک آدؾ افر ومٰیس ےن ثحبکتحناہچنومٰیس ےن اہکاے آدؾ ،آپامہرےابپںیہ ،ںیمہآپ ےن رحمفؾایک افر تنج
ےسولکناای،آدؾہیلعامالسؾےناہکاےومیس،متوکاہللےنا ےنالکؾےکذرہعیربسگدیہانبایافرا ےناہھتےساہمتےےئلاھکلمتےھجم
اسابترپالمتمرکےتوہوجاہللےنریمیدقتریںیمریمیدیپاشئےساچسیلاسؽےلہپھکلدایاھت،انچہچنآدؾومٰیسرپاسثحب
ںیماغ بلرےہہینیتابرآپےنرفامای،ایفسؿےنوباہطساوبازلاند،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےساسےکلثملقنایک۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعف،اطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجوکاہللدےاسوکوکح رفےنکفاالںیہن...
ابب  :دقتریاکایبؿ

سجوکاہللدےاسوکوکح رفےنکفاالںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1525

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٨ا٠ٓ ،٪یحً ،بسہ ب ٩ابی ٟبابہ ،وراز ِ٣ي ٍہ ب ٩طٌبہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُٔ ٩س َ٨ا َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُِٓ ٠ی ْح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُ ٩أَبٔی َ ُٟبابَ َة ًَ َِ ٩و َّراز ٕ َِ ٣ول َی ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔبِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ َٛ ٢ت َب ٌَُ ٣او ٔ َی ُة
ِٕ اٟؼَّ ََلة َٔٓأ َ ِ٣ل َی ًَل َ َّی ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍةُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی
ِلٔ َی ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ ِاٛت ُِب ِلٔ َ َّی َ٣ا َسَ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢خَ ٠

ک َٟطُ َّ
اُ ٠ٟض َََّ ٥ل َ٣ا٤َ ٔ ٟ ٍَ ٔ ٧ا أَ ًِ َل ِی َت َوَلَ ُٔ ٌِ ٣ل َی ٤َ ٔ ٟا
ِٕ اٟؼَّ ََلة ٔ ََل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُظ َلَ َ ٔ
َی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢خَ ٠
ک ا َِ ٟح ُّس َو َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِب َس ُة أَ ََّ ٪و َّرا ّزا أَ ِخب َ َ ٍ ُظ ب ٔ َض َذا ث ُ ََّ ٥وٓ َِس ُت َب ٌِ ُس ِلٔ َی ٌَُ ٣او ٔ َی َة
ََ ٌِ ٨َ ٣ت َو ََل َی ِ ٍُ َٔ ٨ذَا ا َِ ٟح ِّس َٔ ٨ِ ٣
ِ
ک ا ِِ َ٘ ٟو ٔ٢
اض ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ُط َیأ ُ٣زُ اَ ٨َّ ٟ
فلت
دمحمنبانسؿ، ،دبعہنبایبابلہب،فرادریغمہنبہبعشےکآزادرکدہ الغؾےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکاریماعمفہی
ریضاہللاعتٰیلہنعےنریغمہوکھکلاجیھبہکےھجمھکلوجیھبوجمتےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکامنزےکدعبڑپےتھوہےئانسےہانچہچن
ریغمہ ےن ےھجم وھکلاای ،اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ےک دعب ڑپےتھ وہےئ انس (ال اہل اال اہلل)  ،ینع اہلل
ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن وج اکی ےہ اس اک وکح  رشکی ںیہن اہلل ےسج دے اس اک وکح  رفےنک فاال ںیہن افر وکشش رکےن فاےل وک
وکشش عفن ںیہناچنہپےئ یگ انب رججی اک ایبؿ ےہ ہک ھجم ےس دبعہ ےنایبؿ ایک ہک ھجم ےس وہیراد ےن ایبؿ ایک ،رھپ اس ےک دعب ںیم
اعمفہیےکاپسایگوتںیمےناسوکداعڑپےنھاکمکحدےتیوہےئانس۔
فلت
رافی  :دمحمنبانسؿ، ،دبعہنبایبابلہب،فرادریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجدبک یتیکپ یترپربیدقتریےساہللیکانپہامےگن۔اخل...
ابب  :دقتریاکایبؿ

اسصخشاکایبؿوجدبک یتیکپ یترپربیدقتریےساہللیکانپہامےگن۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1526

راوی ٣ :شسز ،سٔیا ،٪سیم ابوػاٟح

یم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت ٌَ َّوذُوا بٔاہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٩ِ ًَ ٪س َ ٕٓ
ئ َو َز َر ٔک َّ
ئ
ئ َو َط َ٤ا َتةٔ اَلِ َ ًِ َسا ٔ
ئ ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
ئ َو ُسو ٔ
اٟظ َ٘ا ٔ
َٔ ٩ِ ٣ج ِض ٔس ا َِ ٟب ََل ٔ
دسمد،ایفسؿ،یمساوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامای
تبیصمیکیتخسافردبک یتےکاپےن،افردقترییکرباح افردونمشںےکےنعطےساہللابترکفاعت ییکانپہاموگن۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،یمساوباصحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یااسنؿافراسےکبلقےکدرایمؿاحلئوہاتےہ...
ابب  :دقتریاکایبؿ
اہللاعت یااسنؿافراسےکبلقےکدرایمؿاحلئوہاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1527

٣وسی بً٘ ٩بہ ،سا ٥ٟحرضت ًبس اہلل
راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩ات ،١ابواٟحشً ،٩بساہلل ٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩ساِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟبسٔ اہللٔ َٗا ََٛ ٢ثٔي ّ ٍا ٔ٤َّ ٣ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَبُو ا َِ ٟح َش ٔ ٩أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َُ ٣
وب
ٕ ََل َو ُٔ ٠ِّ َ٘ ٣ب ا ِٔ ُ٠ُ٘ ٟ
کَ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِحُ ٔ ٠

دمحمنباقملت،اوبانسحل،دبعاہلل،ومٰیسنبہبقع،اسملرضحتدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسارثکمسق

تابولقبینع(مسقےہدولںےکریھپےنفاےلیک)۔
ایسرطحاھکایرکےتےھتالفملل ٹ
رافی  :دمحمنباقملت،اوبانسحل،دبعاہلل،ومٰیسنبہبقع،اسملرضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دقتریاکایبؿ
اہللاعت یااسنؿافراسےکبلقےکدرایمؿاحلئوہاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1528

راوی ً :لی ب ٩حٔؽ ،برش ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗ َاَل أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َوبٔ ِ ُ
اٟس ُّر َٗا َ ٢ا ِخ َشأ ِ ََٓ ٩َِ ٠ت ٌِ ُس َو َٗ ِس َر َٞ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٔ ٥َ ٠لبِ َٔ ٩ػیَّاز ٕ َخ َبأ ِ ُت ََ َٟٝخبٔی َئا َٗا َُّ ٢
ْض َب ًَُ٘ ُ٨طُ َٗا ََ ٢ز ًِطُ ِ ٔ ِ ٪یَ ٩ِ ُٜص َُو ٓ َََل تُ ٔلی ُ٘ ُط َوِ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪یَ ٩ِ ُٜص َُو ٓ َََل َخي ِ َ ٍ َ َٟٝفٔی َٗ ِتٔ٠طٔ
َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ائ ِ َذ ِ ٪لٔی َٓأ َ ِ ٔ
یلعنبصفح،رشبنبدمحم،دبعاہلل،رمعم،زرہی،اسمل،رضحت انبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایک
ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انب ایصد ےس رفامای ہک ںیم ےن ا ےن دؽ ںیم اکی ابت اپھچ ریھک ےہ ،اس ےن اہک ہک فہ
دوھاں ےہ ،آپ ےن رفامای اخومش رہ وت اینپ دقتری ےس آےگ ںیہن ڑبھ اتکس ےہ ،رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ہک ااجزت
دےئجیوتںیماسیکرگدؿاڑادفں،آپےنرفامایہکاسوکوھچڑدفارگہیفیہےہوتمہاسیکاطتقںیہنرےتھکافرارگفہںیہنےہوت
اےکسلتقرکےنںیماہمترےےئلوکح الھبح ںیہن۔
رافی  :یلعنبصفح،رشبنبدمحم،دبعاہلل،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(آتی)آپد ہدےیجیںیمہفیہےچنہپاگوجاہللےنامہرےےیلھکلدایےہ۔اخل...
ابب  :دقتریاکایبؿ
(آتی)آپد ہدےیجیںیمہفیہےچنہپاگوجاہللےنامہرےےیلھکلدایےہ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1529

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزہی ٥ح٨ولی ،نرض ،زاُ ب ٩ابی اَٟفاتً ،بساہلل ب ٩بزیسہ ،یحٌی ب ٩يٌ٤ز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
َفا ٔ
ت ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ٩
رض َح َّسثَ َ٨ا َزا ُو ُز بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ُ ٟ
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َي ٌِ ََ ٤ز أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط أََ َّ ٧ضا َسأََِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
اَ ًَ ٪ذابّا
اٟلاًُو َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢ک َ َ
ْخ ُد ٔ٩ِ ٣
َی ِب ٌَ ُث ُط اہللُ ًَل َی ََ ٩ِ ٣يظَ ا ُئ َٓ َح ٌَ َُ ٠ط اہللُ َر ِح َّ ٤ة ِ ٤ُِ ٠ٟٔؤ ٔٔ٨٣ي َن َ٣ا ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٕس یَُٜو ُ ٪فٔی بَ َٕ ٠س َیُٜو ُٔ ٓ ٪یطٔ َویَ ُِ ُٜ٤ث ٓ ٔیطٔ َلَ َی ِ ُ
 ١أَ ِجز ٔ َطضٔی ٕس
اُ َٟ ٪ط ِٔ ٣ث ُ
ا َِ ٟب َٔ ٠س َػاب ٔ ّزا ُِ ٣ح َت ٔش ّبا َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَُ َّ ٧ط ََل ي ُٔؼيبُ ُط ِ ٔ ََّل َ٣ا ََ ٛت َب اہللُ َُ ٟط ِ ٔ ََّل ک َ َ
ااحسؼنباربمیہیلظنح،رضن،داؤنبایبارفلات،دبعاہللنبربدیہ،ییحینبرمعی،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےت
ںیہاںوہںےنایبؿ ایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساطوعؿےکابرےںیموپاھچایگوتآپےنرفامایفہاکیذعابےہ
وجاہللاعت یاتجیھبےہسجرپاچاتہےہ،املسمونںےکےئلاسوکرتمحانبداتیےہ،دنبہارگاےسیرہشںیموہاہجںاطوعؿوہافرفاہں
رہھٹارےہافرربصرکےتوہےئافراکروثابایخؽرکےتوہےئاسرہشےسہنےلکنافرفہنیقیرکےلہکاےسفیہزیچےچنہپیگوجاہلل
ےناسیکدقتریںیمھکلدیےہوتاسوکدیہشاکوثابےلماگ۔
رافی  :ااحسؼنباربمیہیلظنح،رضن،داؤنبایبارفلات،دبعاہللنبربدیہ،ییحینبرمعی،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہک)مہدہاتیاپےنفاےلہنوہےتارگاہللےھجمدہاتیہنداتی۔اگ...

ابب  :دقتریاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہک)مہدہاتیاپےنفاےلہنوہےتارگاہللےھجمدہاتیہنداتی۔ارگاہللےھجمدہاتیداتیوتںیمنیقتمںیمےسوہات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1530

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪جزیز ،حاز ،٦ابی اسح ،ٙحرضت بزاء بً ٩ازب

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َجز ٔ ْیز ص َُو ابِ َُ ٩حازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
ا ٩ِ ًَ ٚا ِٟب َ َ ٍا ٔ
اب َوص َُو َي ُ٘و َُ ٢واہللٔ َِ ٟو ََل اہللُ َ٣ا اصِ َت َسیِ َ٨ا َو ََل ُػ ِ٨َ ٤ا َو ََل َػ َِّ ٠ي َ٨ا َٓأَِ٧زَٔ ٩َِ ٟسٜٔي َّ ٨ة ًَ َِ ٠ي َ٨ا
َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س َٔ ٚی ُِ ُ٘ ٨
٨َ ٌَ ٣َ ١ا اٟتُّ َ ٍ َ
وِ َٗ ٪س َب َِ ِوا ًَ َِ ٠ي َ٨ا ِٔذَا أَ َرازُوا ٓٔت ِ َّ ٨ة أَبَ ِي َ٨ا
َوثَب ِِّت اَلِ َٗ َِس َاََ ٪ِ ٔ ِ ٦ل َٗ ِي َ٨ا َوا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رش َُ ٛ
اوباامعنلؿ ،رجری ،احزؾ ،ایب ااحسؼ  ،رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسوکدنخؼےکدؿداھکیہکامہرےاسھتیٹمااھٹرےہےھتافررفامےتاجےتےھتہکدخایکمسقارگاہللںیمہدہاتیہن
رکات وت ہن مہ رفزہ رےتھک افر ہن یہ امنز ڑپےتھ ،مہ رپ ہنیکس انزؽ رفام افر ارگ مہ (دنمش ےک) اقملب وہں وت ںیمہ اثتب دقؾ رھک افر
رشمنیکےنمہرپملظایکےہ،بجاؿولوگںےنآزامشئاکارادہایکوتمہےنااکنررکدای۔
رافی  :اوباامعنلؿ،رجری،احزؾ،ایباقحس،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ومسقںافرذنرفںاکایبؿ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ

ومسقںافرذنرفںاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1531

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩ات ١ابواٟحشً ،٩بساہلل  ،ہظا ٦ب ٩رعوہ رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌال ٰی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أَبَا بَ ُِکٕ َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَبُو ا َِ ٟح َش ٔ ٩أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َفأَیِ ُت َُي ِ َ ٍصَا َخي ِ ّ ٍا َٔ ٨ِ ٣ضا ِ ٔ ََّل أَ َت ِی ُت
ًَ ُِ ٨ط  ٥َِ ٟیََ ٩ِ ُٜی ِح َُ ٨ث فٔی یَٔ٤ي ٕن َٗ ُّم َحًَّی أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ََ َّٔ ٛار َة ا َِ ٟیٔ٤ي ٔن َو َٗا َََ ٢ل أَ ِحُ ٔ ٠
ٕ ًَل َی یَٔ٤ي ٕن َ َ
َّ
َف ُت ًَ ِ ٩یَٔ٤یىٔی
أ ٟذی ص َُو َخي ِ ْ ٍ َو َِ َّ ٛ
دمحمنباقملتاوبانسحل،دبعاہلل،اشہؾنبرعفہرعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہک
رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعیھبکمسقںیہنوتڑےتےھت،اہیںکتہکاہللےنافکرہنیمییکآتیانزؽرفامح افراںوہںےناہک
ںیمسجزیچیک یھبمسقاھکات وہںافراس ےکالعفہںیمریخاپاتوہںوت ںیمایسزیچوک اایتخررکاتیلوہںوجریخوہیت ےہافر ںیماینپ
مسقاکافکرہدےداتیوہں۔
رافی  :دمحمنباقملتاوبانسحل،دبعاہلل،اشہؾنبرعفہرعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ومسقںافرذنرفںاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1532

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا٣ ٪ح٤س بٓ ٩ـ ،١جزیز ب ٩حاز ،٦حشً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٣ُ ٪ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ ٕ ٦ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟح َش َُ ٩ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ک ِ ٔ ِ ٪أ ُوت ٔي َت َضا ًَ ِِ ٣َ ٩شأ َ َٕ ٟة ُوکَِٔ ٠ت َِِٔ ٟی َضا َوِ ٔ ِ٪
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًَ ِب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة ََل َت ِشأ َ ِِ ٢اْل ٔ ََ ٣ار َة َٓإَٔ َّ ٧

َ ُ
ُ
ک َوأ ِ ٔ
ت َّأ ٟذی ص َُو
َف ًَ ِ ٩یَٔ٤يَ ٔ ٨
َفأَیِ َت َُي ِ َ ٍصَا َخي ِ ّ ٍا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َِ ِّ ٜ
أوت ٔي َت َضا َُٔ ٩ِ ٣يِ ٍ ٔ َِ ٣شأ َٕ ٟة أً ٔ َِ ٨ت ًََِ ٠ی َضا َؤِذَا َح ََِ ٔ٠ت ًَل َی یَٔ٤ي ٕن َ َ
َخي ِ ْ ٍ
اوباامعنلؿ دمحم نب  لض ،رجری نب احزؾ ،نسح دبعارلنمح نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
وضحر یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک اے دبعارلنمحنبرمسہ ریض اہلل اعتٰیلہنع اامرت بلط ہنرکاس ےئل ارگ ںیہمت بلط
رکےنےکدعباامرتددیییئگوتمتاسےکوحاےلرکدےیئاجؤےگافرارگریغبامےگنںیہمتلماجےئوت اہمتریوددیکاجےئیگافر
بجمتیسکابترپمسقاھکفافرالھبح اسےکالعفہںیماپؤوتاینپمسقاکافکرہادارکفافرفہزیچرکفوجاسےسرتہبےہ۔
رافی  :اوباامعنلؿدمحمنب لض،رجرینباحزؾ،نسحدبعارلنمحنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ومسقںافرذنرفںاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1533

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪ح٤از ب ٩زیسُ ،یَل ٪ب ٩جزیز ،ابوبززہ

َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ َِِ ُ ٩ی ََل َ ٪بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َرص ِٕم ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِط ٌَزٔیِّي َن أَ ِس َت ِحُ ُ٠ٔ٤ط َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ ََل أَ ِحَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤و َ٣ا ً ٔ ِ٨سٔی َ٣ا أَ ِحَِ ٠ًَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤یطٔ َٗا َ ٢ث ُ ََّٟ ٥ب ٔ ِث َ٨ا َ٣ا َطا َئ اہللُ
أَ َِِ ٠َ٧ ٪ب َث ث ُ َّ ٥أتُ َٔی ب ٔ َث ََل ٔ
ث َذ ِوز ٕ ُ ِّ
ُغ اٟذُّ َری َٓ َح َ٨َ ٠َ ٤ا ًََِ ٠ی َضا َٓ َ٤َّ ٠ا اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا ُٗ ِ٨َ ٠ا أَ ِو َٗا َ ٢بَ ٌِ ُـ َ٨ا َواہللٔ َلَ یُ َب َار ُک َ٨َ ٟا أَ َت ِي َ٨ا أ ٨َّ ٟي َّی
ِّ
َک ُظ
َٕ أَ ََِ ٪ل َی ِح٨َ ٠َ ٔ٤ا ث ُ ََّ ٥ح َ٨َ ٠َ ٤ا ٓ ِ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن ِش َت ِحُ ُ٠ٔ٤ط َٓ َحَ ٠
َار ٔج ٌُوا ب ٔ َ٨ا ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ُ٨َٓ ٥َ ٠ذ ُ

ٕ ًَل َی َیٔ٤ي ٕن َٓأ َ َری َُي ِ َ ٍصَا َخي ِ ّ ٍا َٔ ٨ِ ٣ضا ِ ٔ ََّل
َٓأ َ َت ِي َ٨ا ُظ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أََ٧ا َح َُ ٠ِ ٤ت ٥ِ ُٜبَ ِ ١اہللُ َح ََ ٥ِ ُٜ٠َ ٤وِنٔ ِّی َواہللٔ ِ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ََل أَ ِحُ ٔ ٠
َّ
َّ
َف ُت ًَ ِ ٩یَٔ٤یىٔی
َف ُت ًَ َِ ٩یٔ٤یىٔی َوأَ َت ِی ُت أ ٟذی ص َُو َخي ِ ْ ٍ أَ ِو أَ َت ِی ُت أ ٟذی ص َُو َخي ِ ْ ٍ َو َِ َّ ٛ
َِ َّ ٛ

اوباامعنلؿ ،امحد نب زدی ،الیغؿ نب رجری ،اوبربدہ ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم ےن یبن یک دختم ںیم ارعشویں یک اکی
امجتع ےکاسھتآپ ےس وساریامےنگن وک آای وتآپ ےن رفامای دخبا ںیم ںیہمت وساریںیہندفں اگ افر ہن ریمے اپس وکح  زیچ ےہ
سج رپ ںیم مت وک وسار رکفں ،رافی اک ایبؿ ےہ ہک رھپ مہ رہھٹے بج کت اہلل ےن اچاہ ہک مہ رہھٹںی۔ رھپ آپ ےک اپس نیت
وخوصبرتافاینٹنںالح ںیئگمہوکآپےناسرپوسارایکبجمہےلچوتمہےناہکایمہںیمےسیسکےناہک،ہکدخبامہوکربتکہن
وہیگمہیبنیکدختمںیموساریامےنگنآےئےھتوتآپےنمسقاھکح ہکںیمہوساریہندںیےگ،رھپمہوکآپےنوساریدے
دی(وتولعمؾوہاتےہہکآپوھبؽےئگ)اسےئلمہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمدفابرہاحرضوہےئوتآپےنرفامای
ہکںیمےنںیہمتوسارںیہنایکےہہکلباہللےنںیہمتوسارایکےہافردخباںیمبجیھباہللیکتیشمےکاطمقبمسقاھکاتوہںافر
اس ےک العفہ ںیم الھبح داتھکی وہں وت ںیم اینپ مسق اک افکرہ ادا رکداتی وہں افر وج رتہب ےہ فہ رکاتیل وہں ،ای (ہی رفامای ہک) ںیم فہ رکاتیل
وہںوجرتہبےہ،افراینپمسقاکافکرہدےداتیوہں۔
رافی  :اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،الیغؿنبرجری،اوبربدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ومسقںافرذنرفںاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1534

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٥بہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسث َ َ٨ا بٔطٔ أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
وَّ ٪
وَ ٪ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واہللٔ
اٟشابٔ ُ٘ َ
ِ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َ ٧ ٢ح ُِ ٩اْل ٔ ُ
ََلَ َِ ٪یَّ ٔ ٠خ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛب ٔ َیٔ٤ئ٨طٔ فٔی أَصِٔ٠طٔ آثَ َُٟ ٥طُ ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪ي ٌُِ ٔل َی ََ َّٔ ٛار َتطُ َّأًٟی ا ِٓت َ َ ٍ َق اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ مب ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت

ںیہ آپ ےن رفامایہک مہ (وہظر ےک اابتعر ےس بس ےس) آرخ ںیم ںیہ (نکیل)ایقتم ےکدؿآےگ وہں ےگ ،رھپ روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرھگفاولںےکاعمہلمںیماہمترااینپومسقںرپرصمرانہزایدہانگہیکابتےہہبةسناسےکافکرہادا
رکدفوجاہللاعت یےنمترپرفضایکےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾمبہبنمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ومسقںافرذنرفںاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1535

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ب ٩ػاٟحٌ٣ ،اویہ ،یحٌی ًُ ،ک٣ہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اَ ٚي ٌِىٔی ابِ َِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ِٔ ِ ً ٩
اس َتََّ ٠خ فٔی أَصِٔ٠طٔ ب ٔ َیٔ٤ي ٕن َٓ ُض َو أَ ًِوَ ُِٔ ٥ث ِ ّ٤ا َ ٔ ٟیب َ َّ ٍ َي ٌِىٔی ا ِل ََ َّٔ ٜار َة
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
ااحسؼ نب اربامیہ ،ییحی نب اصحل ،اعمفہی ،ییحی  ،رکعہم ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلف ملس ےن رفامایہک وج صخش ا ےن رھگفاولں ےکاعمہلم ںیم مسق رپرصم رےہ وت فہ تہب انگہ اگر ےہاس وک
اچےیہہکمسقوکاپکرکےینعافکرہادارکے۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ییحینباصحل،اعمفہی،ییحی،رکعہم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکفامیاہلل(ینعمسقےہدخایک)رفامان...

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکفامیاہلل(ینعمسقےہدخایک)رفامان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1536

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،اس٤اًی ١ب ٩جٌَفً ،بساہلل ب ٩زی٨ار اب٤ً ٩ز

َف ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َ ١بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
ض فٔی ِ ٔ َِ ٣زتٔطٔ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ّثا َوأَ ََّ ٣ز ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس ٓ ََل ٌَ ََ ٩ب ٌِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ

اَ َٟ ٪دٔ٠ی ّ٘ا َِ ٔ ٟلٔ ََ ٣ارة ٔ
و ٪فٔی ِ ٔ َِ ٣زة ٔأَبٔیطٔ ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ُ
َ ١وایِ ُ ٥اہللٔ ِ ٔ ِ ٪ک َ َ
و ٪فٔی ِ ٔ َِ ٣زتٔطٔ َٓ َ٘ ِس ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ِل ٌََ ُ٨
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٨ِ ُٛ ٪ِ ٔ ِ ٢ت َُِ ٥ت ِل ٌََ ُ٨
ض ِلٔ َ َّی َب ٌِ َس ُظ
َوِ ٔ ِ ٪ک َ َ
ض ِلٔ َ َّی َوِ ٔ ََّ ٪ص َذا َ ٩ِ ٔ٤ٟأَ َحبِّ ا٨َّ ٟا ٔ
ا ٩ِ ٔ٤َٟ ٪أَ َحبِّ ا٨َّ ٟا ٔ

ہبیتقنبدیعس،اامسلیعنبرفعج،دبعاہللنبدانیرانب رمعےرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناکیرکشلاجیھبافرااسہمنبزدیوکاساکاریمرقمرایک،ضعبولوگںےناؿیکرسداریرپنعطایکوتروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن ڑھکے وہ رک رفامایہک ارگ مت اس یک رسداری رپ نعط رکےت وہ اس ےس ےلہپ اس ےک ابپ یکرسداری رپ یھب نعط رک
ےکچوہمسقدخایکفہاامرتاکقحتسماھتافرولوگںںیمریمےزندکیفہزایدہوبحمباھتافراسےکدعبہی(ینعرضحتااسہمریض
اہللاعتٰیلہنع)ولوگںںیمریمےزندکیبسےسزایدہوبحمبےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اامسلیعنبرفعج،دبعاہللنبدانیرانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1537

٣وسی بً٘ ٩بہ ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیاٰ ،٪

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت َیٔ٤ي ُن أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ

وب
َو َس َََّ ٥َ ٠ل َو ُٔ ٠ِّ َ٘ ٣ب ا ِٔ ُ٠ُ٘ ٟ

دمحم نب وی ف ،ایفسؿ ،ومٰیس نب ہبقع ،اسمل ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
تابولقب(مسقےہدولںےکریھپےنفاےلیک)۔
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکمسقہییھت،الفملل ٹ
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،ومٰیسنبہبقع،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1538

٣وسی ،ابوًوا٧ہً ،بسا٤ٟاٟک ،جابز ب ٩س٤زہ
راوی :
ٰ

ْص
وسی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا َصَ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َک َٗ ِی َ ُ
َّسی َب ٌِ َس ُظ َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٟت ُ ُِ٨ُٛ َّ٩َ٘ َٔ ٨و ُزص َُ٤ا ف ٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ
ْص َب ٌِ َس ُظ َؤِذَا َص ََ ٠
َّسی ٓ َََل َ ِ ٔ ٛ
کَ ِ ٔ ٛ
ٓ َََل َٗ ِی َ َ
ومیس،اوبوعاہن،دبعااملکل،اجربنبرمسہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکبجرصیقالہکوہایگوتآپےنرفامای
ہک اس ےک دعبوکح  رصیقہن وہاگافر بجرسکیالہکوہایگ وترفامایہکاس ےک دعبوکح  رسکیہنوہاگمسق ےہاسذاتیک سج ےک
ہضبقںیمریمیاجؿےہہکاؿدفونںےکزخاےناہللیکراہںیمرخچےئکاجںیئےگ۔

رافی  :ومٰیس،اوبوعاہن،دبعااملکل،اجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1539

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ْص َب ٌِ َس ُظ َو َّأ ٟذی َن ِٔ ُص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٟت ُ َِّ٩َ٘ َٔ ٨
َّسی َب ٌِ َس ُظ َؤِذَا صََ ٠
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا َص ََ ٠
َّسی ٓ َََل َ ِ ٔ ٛ
کَ ِ ٔٛ
َک َٗ ِی َ ُ
ْص ٓ َََل َٗ ِی َ َ

ُُ٨ٛو ُزص َُ٤ا فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ

اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنبجرسکیالہکوہایگوترفامایہکاسےکدعبوکح رسکیہنوہاگافربجرصیقالہکوہایگوتآپےنرفامایہک
اس ےک دعب وکح  رصیق ہن وہاگ ،مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجؿ ےہ ہک اؿ دفونں ےک
زخاےناہللیکراہںیمرخچےئکاجںیئےگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1540

راوی ٣ :ح٤سً ،بسہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
و٣َ ٪ا أَ ًِ َََ ٟ ٥ُ ٠ب َِ ٜيت َُِٛ ٥ثٔي ّ ٍا َوََ ٟـحِٜٔت ُِّ ٔ ٠َٗ ٥یَل
أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢یَا أ ُ ََّ ٣ة َُ ٣ح َّٕ ٤س َواہللٔ َِ ٟو َت ٌَِ ٤َُ ٠
دمحم ،دبعہ ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتیرکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےدمحمیکاتمدخایکمسقارگمتاجؿےتیلوجںیماجاتنوہںوتزایدہرفےتافرمکےتسنہ۔
رافی  :دمحم،دبعہ،اشہؾنبرعفہ،رعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1541

راوی  :یحٌی ب ٩س٠امی ،٪اب ٩وہب ،حیوة ،ابوً٘ی ،١زہزہ بٌ٣ ٩بس ،اپ٨ے زازا ًبساہلل ب ٩ہظا٦

یُ ١زص َِزةُ بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ج َّس ُظ
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َح ِی َوةُ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ًَ٘ ٔ ٕ
اب َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًُ َ٤زُ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو آخٔذْ ب ٔ َیسٔ ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

و ٪أَ َح َّب
ََلََ ِ ٧ت أَ َح ُّب ِلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣کَُ ِّ١ط ِی ٕئ ِ ٔ ََّل َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔسی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َحً َّی أَ َُ ٛ

ک َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔش َ
َِِٔ ٟی َ
ک َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًُ َ٤زُ َٓإُٔ َّ ٧ط ِاْل ََ ٪واہللٔ ََلََ ِ ٧ت أَ َح ُّب ِلٔ َ َّی َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔسی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اْل َ ٪یَا ًُ َ٤زُ

ییحی نب امیلسؿ ،انبفبہ ،ویحۃ ،اوبلیقع ،زرہہ نب دبعم ،ا ےندادا دبعاہلل نب اشہؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
مہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتافرآپرمعنبااطخلباکاہھتڑکپےوہےئےھت،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع

ےنآپےسرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپزجبریمیاجؿےکامتؾزیچفںےسزایدہھجموکوبحمبںیہوتآپےن
رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ (اہمترا اامیؿ اکلم ںیہن) بج کت ہک ںیم اہمتری اجؿ ےس زایدہ
ںیہمتوبحمب ہن وہں ،رضحترمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن رعض ایک اب دخایک مسقآپ ھجم وک ریمی اجؿ ےس یھب زایدہ زعسی ںیہوت
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامہکاباےرمع(ریتااامیؿاکلموہایگ)
رافی  :ییحینبامیلسؿ،انبفبہ،ویحۃ،اوبلیقع،زرہہنبدبعم،ا ےندادادبعاہللنباشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1542

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ب٣ ٩شٌوز ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،زیس ب٩
خاٟس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣ا ٩ِ ًَ ْٝ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

َو َزیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس أَُ َّ ٧ض َ٤ا أَ ِخب َ َ ٍا ُظ أَ ََّ ٪ر ُج َ٠ي ِ ٔن ا ِخ َت َؼ َ٤ا ِلٔ َى َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا اٗ ِٔف بَ ِي َ٨َ ٨ا

اب اہللٔ َوأِذ َِ ٪لٔی أَ ِ ٪أَ َتک َ ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢تک َ ََّٗ ٥ِ ٠ا َ٪َّ ٔ ِ ٢
ِ َوص َُو أَ ِٓ َ٘ ُض ُض َ٤ا أَ َج َِ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓاٗ ِٔف بَ ِي َ٨َ ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
ب ٔ َٔ ٜت ٔ
اب اہللٔ َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
یٕ اَلِ َ ٔجي ٍُ َزنَى بٔا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓأ َ ِخبَ ٍُونٔی أَ ًََّ ٪ل َى ابِىٔی اَّ ٟز ِج ََٓ ٥ا ِٓ َت َسیِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط
ابِىٔی ک َ َ
أ ًَ ٪شیّٔا ًَل َى َص َذا َٗا َ٣َ ٢اَ ْٝ ٔ ٟوا ِٔ ٌَ ٟش ُ
یب ًَاَ ٕ ٦ؤِ٤َ َّ ٧ا اَّ ٟز ِج ًَُ ٥ل َى
بٔٔ٤ائَةٔ َطاة ٕ َو َجارٔیَ ٕة لٔی ث ُ َِّ ٥نِّٔی َسأ َ ُِ ٟت أَصِ َ ١ا َِٓ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأ َ ِخبَ ٍُونٔی أَ َّ٣َ ٪ا ًَل َى ابِىٔی َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ ُ

اب اہللٔ أَ َّ٣ا َُ ََٝ٤ُ ٨
ا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََلَ ِٗ ٔـي َ َّن بَ ِي َ٤َ ُٜ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
ُ ُ
َ
ِ َٓإ ٔ ِ ٪ا ًِت َ َ ٍٓ َِت َر َج ََ ٤ضا
َف ٌّز ًََِ ٠یَ َٝو َجََ ٠س ابِ َُ ٨ط ٔ٣ائ َ ّة َو َ َّ
َیم أَ َِ ٪یأتِ َٔی ا َِ ٣زأَ َة ِاْل َ ٔ
َو َجارٔ َیتَُ َ َٝ
ُغبَ ُط ًَا ّ٣ا َوأ َٔ ٣ز أِ َ ٧ی ْص اَلِ ِسُّ ٔ ٠
َف َج ََ ٤ضا
َٓا ًِت َ َ ٍٓ َِت َ َ

اامسلیع،امکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبتنبوعسمد،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع،زدینباخدلریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیرکےتںیہاؿدفونں ےنایبؿایکہکدفآد یروسؽاہلل یکدختمادقسںیمڑگھجےتوہےئآےئاؿںیم اکیےناہک ہک
امہرےدرایمؿ اتباہللےکاطمقبہلصیفرکدےئجیافرںیمہااجزتدےئجیہکںیمرعضرکفں،آپےنرفامایہکایبؿرکاسےن
اہکہکریمااٹیباےکساہںجادفراھتامکلےناہکہکعشنفےسرمادجادفرےہریمےےٹیبےنایکسویبیےسزانایکولوگںےنےھجماتبای
ہکریمےےٹیبوک راسگرایکاجےئںیمےنوسرکبیافراکیولڈنیدفہیدےرکاسوکڑھچاای،رھپںیمےنالہملعےسدرای تایکوت
اؿولوگںےنےھجماتبایہکریمےےٹیبوکوکڑےںیگلےگافراکیاسؽےکےئلالجفنطوہانڑپےاگ راسگروتایکسویبیوکایکاجےئ
اگوتروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمسقےہاس ذاتیک ےکسجہضبق ںیمریمی اجؿےہ۔ںیم اہمتراہلصیفاہلل ےکاطمقب
رکفںاگاہمتریرکبیافرولڈنیںیہمتفا سیکاجیتںیہافراسےکےٹیبوکوسوکڑےوگلاےئافراکیاسؽےکےئلالجفنطرکدای
افراسینا،یملوک مکحدایہکاسدفرسےیکویبیےکاپس اجےئ،ارگفہارتعاػرکے وتاسوکرمجرکدایاجےئاس ےنارتعاػ
رکایلوتاوکسرمجرکدایایگ۔
رافی  :اامسلیع ،امکل ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت نب وعسمد ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،زدی نب اخدل ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1543

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،وہب ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩ابی يٌ٘وبً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی بُکہ اپ٨ے واٟس ابی بُکہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َ
ُک َة ًَ ِ٩
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َوص ِْب َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی َي ٌِ ُ٘ َ
وب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
َار َو ُ٣زَیِ َُ ٨ة َو ُج َض ِي َُ ٨ة َخي ِ ّ ٍا َٔ ٩ِ ٣تٕ ٔ٤یَ ٥و ًَا ٔ٣ز ٔبِ ٔ٩
ا ٪أَ ِس ََ ٥ُ ٠ؤُٔ ُ
أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َرأَیِت ُِ ٪ِ ٔ ِ ٥ک َ َ

َّسوا َٗاُٟوا َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ُِٔٔ َّ ٧ض َِ ٥خي ِ ْ ٍ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
َػ ٌِ َؼ ٌَ َة َوُ ََلٔ َ
َاَ ٪وأَ َس ٕس َخابُوا َو َخ ٔ ُ
دبعاہللنبدمحم،فبہ،ہبعش،دمحمنبایبوقعیب،دبعارلنمحنبایبرکبہا ےنفادلایبرکبہریضاہللاعتٰیلہنعےس،فہآرضحنتیلص
اہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہکاتبؤارگاملسافرافغرافرجاہینافرج ٹہنننہ(ولیبقںےکانؾںیہ)ہلیبقمیمت
افراعرم نبصغصعہافرافطغؿافرادسےسرتہبوہں وت فہ ولگاےٹافراصقنؿںیم وہں ،آپ ےنرفامایہک مسقےہ اسذات یک
ےکسجےضبقںیمریمیاجؿےہہکفہولگاؿےسرتہبںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،فبہ،ہبعش،دمحمنبایبوقعیب،دبعارلنمحنبایبرکبہا ےنفادلایبرکبہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1544

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،رعوہ ،ابی ح٤یسساًسی

رع َوةُ ًَ ِ ٩أَبٔی ُح َِ ٤ی ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ

َفَْ ٔٔ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣طٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َذا َلَ ٥ِ ُٜو َص َذا أُصِس َٔی لٔی َٓ َ٘ا َ٢
اس َت ٌِ ًََ ١َ ٤ا َّٔ ٣ل َٓ َحائ َ ُط ا ٌَِ ٟا ُٔ ٣
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
 ١ح ٔي َن َ َ
َک أَ ََِ ٦ل ث ُ ََّ َٗ ٥اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ًَ ٥َ ٠ظ َّی ّة َب ٌِ َس
ک َٓ َ٨وَ ِز َت أَیُ ِض َسی َ ٟ
یک َوأ ُ َِّ ٣
َُ ٟط أَٓ َََل َٗ ٌَ ِس َت فٔی بَ ِیتٔ أَب ٔ َ
اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َتظَ ض ََّس َوأَثِى َی ًَل َی اہللٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَصُِ٠طُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس ٓ ََ٤ا بَا ُ ٢ا ٌَِ ٟا َٔ ١ٔ ٣ن ِش َت ٌُِ٠ٔ٤طُ ٓ ََیأِت ٔي َ٨ا ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ص َذا ٔ٩ِ ٣
ًَ ََ ٥ِ ُٜٔ٠٤و َص َذا أُصِس َٔی لٔی أَٓ َََل َٗ ٌَ َس فٔی بَ ِیتٔ أَبٔیطٔ َوأ ُ ِّ٣طٔ َٓ َ٨وَ َز َص ِ ١یُ ِض َسی َُ ٟط أَ َِ ٦لَ ٓ ََو َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ َٔلَ َي ُِ ُّ ١أَ َح ُس ُ٥ِ ٛ

ُق ّة َجا َئ ب ٔ َضا ََ ٟضا
َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِیئّا ِ ٔ ََّل َجا َئ بٔطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َی ِحُ ُ٠ٔ٤ط ًَل َی ًُُٔ٘٨طٔ ِ ٔ ِ ٪ک َ َ
اَ ٪بٌٔي ّ ٍا َجا َئ بٔطٔ َُ ٟط ُرَُائْ َوِ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت َب َ َ
ُخ َو ْار َوِ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت َطا ّة َجا َئ ب ٔ َضا َت ِی ٌَزُ َٓ َ٘ ِس بَ َُّ ِِ ٠ت َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ُح َِ ٤ی ٕس ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َس ُظ َحًَّی َِّٔ٧ا

ک َ٣عٔی َزیِ ُس بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شُ٠و ُظ
َفة ِٔٔبِ َل ِیطٔ َٗا َ ٢أَبُو حُ َِ ٤ی ٕس َو َٗ ِس َس ٍَ ٔ٤ذََ ٔ ٟ
َُ ٨ِ ٨َ ٟوزُ ِلٔ َی ًُ ِ َ
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رعفہ،ایبدیمحاسدعیےسرفاتی رکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اکیصخشوکاعلمانبرکاجیھب ،اعلمبجا ےناکؾےسافرغوہاکچوتآپیکدختمںیم آایافررعضایکایروسؽاہلل،ہیآپاکےہ
افر ہی ےھجم دہہی اجیھبایگ ےہ ،آپ ےن رفامایہک مت ا ےن ابپ افر اینپ امں ےکرھگ ںیم ویکں ںیہنےھٹیب رےہ رھپ دےتھکی ہک ےھجت دہہی اجیھب
اجاتےہایںیہن،رھپروسؽاہللاشعءےکفتقامنزےکدعبڑھکےوہےئ ،دہشڑپاھافراہللیکرعتفیایبؿیکسجاکفہقحتسمےہ،
رھپرفامای،اامدعب،اعلماکایکاحؽےہہکمہاےساعلمانبرکےتجیھب ںیہفہامہرےاپسآاتےہافراتہکےہہکہیآپیکلیصحتاکےہافر
ہیںیمہدہہیاجیھبایگےہ،فہا ےنامںابپےکرھگںیمویکںںیہناتھٹیبرھپدےھکیہکاےسدہہیاجیھباجاتےہایںیہن،مسقےہاسذات
یکےکسجےضبقںیمریمیاجؿےہہکمتںیمےسوجصخشیھبوکح زیچ اسںیمرھکےلاگوتایقتمےکدؿفہاسزیچوکاسرطحےل
رکآےئاگہکفہزیچاسیکرگدؿرپوساروہیگ،ارگفہافٹنےہوتفہالبلباتوہاافرارگفہاگےئےہوتفہوبیتلوہح افررکبیےہوتفہ
ایممیتوہح آےئیگ،ںیمےن(متولوگں)وکاچنہپدایےہ،اوبدیمحاکایبؿےہہکرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپاہھتااھٹای
اہیںکتہکمہولوگںےنآپیکولغبںیکدیفسیدیھکی،اوبدیمحےناہکہکریمےاسھتاسوکزدینباثتبےنیھبیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسانس،اؿےسوپھچول۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رعفہ،ایبدیمحاسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1545

٣وسی ،ہظا ٦ب ٩یوسٕ٤ٌ٣ ،ز ،ہ٤ا ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ابزاہی ٥بٰ ٩

ٕ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ
َح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صٔظَ ْا ٦ص َُو ابِ ُ ٩یُو ُس َ

و٣َ ٪ا أَ ًِ َََ ٟ ٥ُ ٠ب َِ ٜيت َُِٛ ٥ثٔي ّ ٍا َوََ ٟـحِٜٔت ُِّ ٔ ٠َٗ ٥یَل
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ َِٔ ٟو َت ٌَِ ٤َُ ٠
اربامیہ نب ومیس ،اشہؾ نب وی ف ،رمعم ،امہؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
اوبااقلمسیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمسقےہاس ذاتیکسج ےکےضبق ںیمریمیاجؿےہ،ارگفہمتاجؿ ےتیلوج ںیماجاتن
وہںوتزایدہرفےتافرمکےتسنہ۔
رافی  :اربامیہنبومٰیس،اشہؾنبوی ف،رمعم،امہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1546

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤عٌ٣ ،زور ،ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩ا ٌِِ ٤َ ٟزُورٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َ ٢اَ ِ ٧ت َض ِی ُت ِ َِٔ ٟیطٔ َوص َُو فٔی ه ٔ ِّ١ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ َي ُ٘و ُ ٢ص ُِ٥
وَ ٪و َر ِّب ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ ُُِٗ ٠ت َ٣ا َطأنِٔی أَیُ َزی ف ٔ َّی َط ِی ْئ َ٣ا َطأنِٔی َٓ َحَِ ٠ش ُت َِِٔ ٟیطٔ َوص َُو َي ُ٘و ُ٤ََ ٓ ٢ا
َّس َ
َّس َ
وَ ٪و َر ِّب ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة ص ُِ ٥اَلِ َ ِخ َ ُ
اَلِ َ ِخ َ ُ

و ٪أَ َِ ٣و ّاَل ِ ٔ ََّل َ٩ِ ٣
اس َت َل ٌِ ُت أَ ِ ٪أَ ِسَ ُٜت َو َت َِ َّظانٔی َ٣ا َطا َئ اہللُ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٩ِ ٣ص ُِ ٥بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢اَلِ َ ِٛثَ ٍُ َ
ِ
َٗا ََ ٢ص ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا َوصَ ََ ٜذا
رمع نب صفح ،صفح ،اشمع ،رعمفر ،اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم آپ یک دختم ںیم اچنہپ ،اس فتق
آپہبعکےکاسہیںیمرفامرےہےھتہکفہولگاےٹںیمںیہمسقےہہبعکیکفہولگاےٹںیمںیہ،ںیمےنرعضایکہکریمی
ایکاحتلےہ؟ایکھجمےسوکح ابترظنآح ےہ؟ایکابتےہ؟انچہچنںیمآپےکاپس ھٹیبایگافرآپہیرفامےتاجےتےھت،ںیم
اخومش ہن رکاکس افر بج کت اہلل ےن اچاہ ھجم رپ مغ یک تیفیک اطری ریہ ،ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ریمے امں ابپ آپ رپ رقابؿ وہں فہ وکؿولگ ںیہ ،آپ ےن رفامایہک فہ ولگ وج زایدہ امؽفاےل ںیہ رگم فہ وج اس رطح افر اس

رطح(رخچرکےتںیہ)
رافی  :رمعنبصفح،صفح،اشمع،رعمفر،اوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1547

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،ابواٟز٧ازً ،بساٟزح ،٩٤ارعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اَلِ ِ َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢سََ ِ ٠امی ََُ ٪لَكُوََّٓ َّ٩
ض یُ َحاصٔ ُس فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َػاحٔبُ ُط ُٗ ِ٪ِ ٔ ِ ١
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ًَل َی تٔ ِشٌٔي َن ا َِ ٣زأَ ّة ک ُ ُُّ ٠ضَ َّ٩تأتِ ٔی بَٔٔارٔ ٕ
اٖ ًََِ ٠یضَٔ َّ٩جٔ٤ی ٌّا ََٓ ٥َِ ٠ی ِحُ ٨ِ ٣ٔ ١ِ ٔ٤ضََّ ٔ ِ َّ٩ل ا َِ ٣زأَ ْة َواح َٔس ْة َجائ َ ِت بٔ ٔظ َِّ ٙر ُج َٕ ١وایِ َُّ ٥أ ٟذی
َطا َئ اہللُ ََٓ ٥َِ ٠ي ُ٘ َِ ٪ِ ٔ ِ ١طا َئ اہللُ ٓ ََل َ
و٪
َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ َِٔ ٟو َٗا ََ ٪ِ ٔ ِ ٢طا َئ اہللُ ََ ٟحا َص ُسوا فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َفُ ِ َساّ٧ا أَ ِج ََ ٌُ ٤

اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،دبعارلنمح،ارعج،اوبرہریہرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای،امیلسؿ
ہیلع امالسؾ ےن اہک ہک ںیم اینپ ونے ویبویں ںیم ےس رہ اکی ےک اپس رات ںیم اجٓؤں اگ ،اؿ ںیم ےس رہ اکی ااسی ہچب ےنج یگ وج
سہشاروہںےگافراہللیکراہںیماہجدرکںیےگ،اؿےکاسیھتےناہکہکااشنءاہللںیہکنکیلاںوہںےنااشنءاہللںیہناہکافراینپ
امتؾویبویںےکاپسےئگوتاؿںیمےسرصػاکیوعرتاحہلم وہح سجےناکیانامتؾہچبانج،افرمسقےہاسذاتیکسجےک
ہضبقںیمدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاجؿےہہکارگفہااشنءاہللےتہک(وتبسےکےچبدیپاوہےت)افرسہشاروہرکاہللیکراہںیم
بسےکبساہجدرکےت۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،دبعارلنمح،ارعج،اوبرہریہ

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

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1548

راوی ٣ :ح٤س ،ابواَلحوؾ ،ابواسح ،ٙبزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
ا ٩ِ ًَ ٚا ِٟب َ َ ٍا ٔء بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا َ ٢أُصِس َٔی ِلٔ َى أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَلِ َ ِح َو ٔ
و ٩ِ ٣ٔ ٪حُ ِشَ ٔ ٨ضا َؤٟيَ ٔ ٨ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َس َٗ ْة ٔٔ َ ٩ِ ٣
اض یَ َت َسا َوُٟوَ َ ٧ضا بَ ِي َُ ٨ض َِ ٥و َي ٌِ َحبُ َ
ُحیز ٕ َٓ َح ٌَ َ ١اُ ٨َّ ٟ
ََ

َ ١س ٌِ ٕس فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َخي ِ ْ ٍ َٔ ٨ِ ٣ضا َ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ١
وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا َٗاُٟوا َن ٌَ ِ ٥یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ٨َ ٤ََ ٟازٔی ُ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ٌِ َحبُ َ
اَ ٚو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ
 ٩ِ ًَ ١أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
َسائ ٔی ُ
ُط ٌِ َب ُة َوِ ٔ ِ َ

دمحم ،اوباالوحص ،اوب ااحسؼ  ،رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس وک رمشی اک اکی ڑکٹا
دہہی اجیھبایگولگاس وک اہوھتںاہھت ےل رےہ ےھت افر اس یک رن ی افر اسیک وخوصبریت وک بجعتیک اگنہ ےس دھکی رےہ ےھت ،روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک مت اس ےس بجعت رکےت وہ ،ولوگں ےن وجاب دای اہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس،
آپےنرفامایہکمسقےہاسذاتیک سجےکہضبقںیمریمیاجؿےہاہتبلدعسےکرفامؽتنجںیماسےسرتہبوہںےگ،ہبعش
افرارسالیئےناوبااحسؼےکفاہطسےس(وجرفاتییکاسںیم)فاذلییسفندیبہ(مسقےہاسذاتیکےکسجہضبقںیمریمیاجؿ
ےہ)ےکظفلایبؿںیہنےئک۔
رافی  :دمحم،اوباالوحص،اوباقحس،رباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1549

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یث ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َح َّسثَىٔی ُ ِ

ئ أَ َح َّب ِلٔ َ َّی أَ ِ٪
ئ أَ ِو خ َٔبا ٕ
 ١أَ ِخ َبا ٕ
ا٤َّ ٣ٔ ٪ا ًَل َی هَ ِضز ٔاَلِ َ ِر ٔ
ق أَصِ ُ
یٌ َة َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ک َ َ
َٗاَِ ٟت ِ ٔ َّ ٪صٔ َِ ٨س ب ٔ َِ ٨ت ًُت ِ َب َة بِ َٔ ٩رب ٔ َ
ک َط َّ
ئ أَ َح َّب ِلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ئٌزُّوا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ١
ئ أَ ِو خ َٔبا ٕ
 ١أَ ِخ َبا ٕ
َی ٔذ ُّٟوا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١أَ ِخ َبائ َٔک أَ ِو خ َٔبائ ٔ َ
ک َی ِحٌَی ث ُ َّ٣َ ٥ا أَ ِػ َبحَ ا َِ ٟی ِو َ ٦أَصِ ُ

ک َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَي ِّـا َو َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪أَبَا
أَ ِخ َبائ َٔک أَ ِو خ َٔبائ ٔ َ
ُح ْد أَ ِ ٪أُكٌِ ََّٔ ٩ِ ٣ٔ ٥أ ٟذی َُ ٟط َٗا َََ ٢ل ِ ٔ ََّل بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ
ُسٔ َِی َ
اَ ٪ر ُج ِّْ ٣ٔ ١ش ْ
یک ٓ ََض ًَِ ١ل َ َّی َ َ
ییحینبریکب،ثیل،ویسن،انباہشب ،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایک ہک
دنہتنب ہبتنبر ہعی ےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس(اکیفتقاھتہک)ہکرفےئزنیمرپےھجمبسےسدنسپہی
اھتہکہکآپےکےمیخفاےل(ینعآپےکاتعولگ) ذلیلوہںنکیلآجےھجماس ےسزایدہدنسپدیہوکح ابت ںیہنہکہکآپ
ےکےمیخےکولگاغ بلرںیہ،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمسقےہاسذاتیکسجےکہضبقںیمدمحمیکاجؿےہ
اسںیمایھبافررتیقوہیگ ،دنہےنرعضایکایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملساوبایفسؿاکی لیخبآد یےہایک ریمےےئلاس
ابتںیموکح  ججںیہن،ارگںیماسےکامؽںیمےس(اسیکافالدوک)الھکؤں،آپےنرفامایںیہنرشبہکیطدوتسرےکاطمقبوہ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1550

راوی  :اح٤س بً ٩ث٤اَ ،٪یح ب٣ ٩ش٤٠ہ ،ابزاہی ،٥ابزاہیٛ ٥ے واٟس ،ابواسح٤ً ،ٙزو ب٣ ٩ی٤و ،٪حرضت ًبساہلل ب٩
٣شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َیِحُ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
اَ ٚسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َِ ٤زو بِ َِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ٪
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُ َ

ٔیٕ هَ ِض َز ُظ ِلٔ َی ُٗ َّب ٕة ٔ٩ِ ٣
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠ـ ْ
أَ َزَ ٕ ٦ی َ٤ا ِٕٔ ٪ذِ َٗا ََٔ ٢لَ ِػ َحابٔطٔ أَ َتزِ َؿ ِو َ ٪أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا ُرب ُ ٍَ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗاُٟوا بَل َی َٗا َ ٢أَ ََٓ ٥َِ ٠تزِ َؿ ِوا أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا ث ُ َُ ٠ث أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ

ٕ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
َٗاُٟوا بَل َی َٗا َََ ٓ ٢و َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ ِٔنِّٔی ََلَ ِر ُجو أَ َِ ٪تُٜوُ ٧وا ن ِٔؼ َ

ادمحنبنامثؿ،رشحی نب ہملسم،اربامیہ،اربامیہ ےکفادل،اوب ااحسؼ ،رمعفنبومیمؿ،رضحتدبعاہلل نبوعسمد ریضاہللاعتٰیلہنع
ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ابر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امیین ڑمچے ےک اکی ہمیخ ےس اینپ ھٹیپ
اگلےئوہےئےھٹیبےھتوتآپےنا ےناسویھتںےسرفامایہکمتاسابترپرایضوہہکمتالہتنجاکوچاھتہصحوہولوگںےناہکیج
اہں۔آپےنرفامایہکایکمتولگدنسپرکےتوہہکمتالہتنجاکرسیتاہصحوہ؟ولوگںےنرعضایکیجاہں۔آپےنرفامایہکمسق
ےہاسذاتیکسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہےھجمادیمےہہکمتولگالہتنجےکفصوہںےگ۔
رافی  :ادمح نب نامثؿ ،رشحی نب ہملسم ،اربامیہ ،اربامیہ ےک فادل ،اوباقحس ،رمعف نب ومیمؿ ،رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1551

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟکً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل ًبساٟزحً ،٩٤بساہلل بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوسٌیس

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أَ ََّ ٪ر ُج َّل
َّ
َّ
ک َُ ٟط َو َٛأ َ َّ٪
َک ذََ ٔ ٟ
ُقأ ُ ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َح ْس یُ َز ِّززُ َصا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َبحَ َجا َئ ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َسَ ٍَ ٔ٤ر ُج َّل َي ِ َ
َّ َّ
َّ
ُقآ ٔ٪
اَّ ٟز ُج َ ١یَ َت َ٘ا َُّ ٟضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ َِٔٔ َّ ٧ضا ََ ٟت ٌِ ٔس ُ ٢ثَُ ُ٠ث ا ِِ ُ ٟ
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،دبعارلنمح نب دبعاہلل دبعارلنمح ،دبعاہلل نب دبعارلنمح ،اوبدیعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی آد ی
ےن یسک وک لق وھ اہلل ادح ڑپےتھ وہےئ انس افر فہ اس وک ابر ابر ڑپہ راھ اھت بج حبص وہح  وت فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم
ش
ںیماحرضوہاافرفہ صخش(اسوسرتیکالتفت)وکمک جٹمھراہاھتوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہک مسقےہاسذاتیک
سجےکہضبقںیمریمیاجؿےہہکفہ(وسرت)اہتح رقآؿےکرباربےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،دبعارلنمحنبدبعاہللدبعارلنمح،دبعاہللنبدبعارلنمح،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1552

راوی  :اسح ،ٙحبا ،٪ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َحبَّا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
اٟش ُحو َز ٓ ََو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ِنِّٔی ََلَ َرا َُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛب ٌِ ٔس هَ ِضزٔی ِٔذَا َ٣ا َر ٌَِ ٛت َُِ ٥ؤِذَا َ٣ا
اٟز ُٛو ََ َو ُّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أَت ُّٔ٤وا ُّ
َس َح ِستُ ِ٥
ااحسؼ  ،ةحؿ ،امہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن یبن رکمی

یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک رفامےت وہےئ انسہک مت روکع افر دجسے وک وپرا رکف مسق ےہاس ذاتیک ےکسج ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہہک
ںیمںیہمتےھچیپےسداتھکیوہںبجمتروکعافردجسہرکےتوہ۔
رافی  :اقحس،ةحؿ،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسیکمسقسکرطحیکیھت۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1553

راوی  :اسح ،ٙوہب ب ٩جزیز ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
اَ ٚح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ أَ َت ِت
ض
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٌَ ٣َ ٥َ ٠ضا أَ ِو ََل ْز ََ ٟضا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا َّٔ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ََِٔٔ ٥ِ َُّٜ٧لَ َح ُّب ا٨َّ ٟا ٔ
ِلٔ َ َّی َٗاََ ٟضا ثَ ََل َث َٔ ٣زارٕ
ااحسؼ  ،فبہ نب رجری ،ہبعش ،اشہؾ نب زدی ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ااصنری یک اکی
وعرتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآح سجےکاسھتاسیکافالدیھتوتآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکمسقےہاسذاتیکسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہمتولوگںںیمھجموکبسےسزایدہوبحمبوہ،آپےنہینیتابررفامای۔
رافی  :اقحس،فبہنبرجری،ہبعش،اشہؾنبزدی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ےنابوپںیکمسقہناھکؤ...

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ا ےنابوپںیکمسقہناھکؤ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1554

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ٣اٟک٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ا٪
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِز َر َک ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ٕ بٔأَبٔیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََل ِ ٔ َّ ٪اہللَ َی َِ ٨ضا ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائٔ ٩ِ ٣َ ٥ِ ُٜک َ َ
اب َوص َُو َي ٔشي ٍُ فٔی َر ِٛبٕ َی ِحُ ٔ ٠
ٕ بٔاہللٔ أَ ِو َ ٔ ٟی ِؼ ُِ ٤ت
َحأّٟٔا ََِٓ ٠ی ِحِ ٔ ٠
دبعاہللنبہملسمامکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہلفملسرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسےچنہپاسفتقفہوھگڑےرپوسارےھت،افرا ےنابپیکمسقاھکرےہےھت،
آپےنرفامایربخداراہللاعت یںیہمتاسابتےسعنمرفاماتےہہکا ےنابوپںیکمسقاھکؤسجصخشوکمسقاھکانےہوتفہاہللیکمسق
اھکےئایاخومشرےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسمامکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ا ےنابوپںیکمسقہناھکؤ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1555

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ساَٗ ٥ْ ٔ ٟا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َسُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز َي ُ٘و ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠اہللَ َی َِ ٨ضا ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائَٔٗ ٥ِ ُٜا َ٤َ ًُ ٢زُ ٓ ََواہللٔ َ٣ا َح َُِ ٔ٠ت ب ٔ َضا ُُ ٨ِ ٣ذ َسُ ٌِ ٔ٤ت
َاَکا َوَلَ آث ٔ ّزا َٗا ََ ٣ُ ٢حاص ْٔس أَ ِو أَثَ َارة ٕ ٔ ٥ِٕ ٠ًٔ ٩ِ ٣یَأِثُزُ ًٔ٤ِّ ٠ا َتا َب ٌَطُ ًُ َ٘ ِی َْ ١واٟزُّبَ ِیس ُّٔی َوِ ٔ ِس َح ُ
اٚ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ ٔ ّ
ا ِٟک َ ِٔ ٠ي ُّی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َٗا َ ٢ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َو َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٤َ ًُ ٥َ ٠ز
دیعس نب عفیسز ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اسمل ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
رکےت ںیہ اؿ وک ےتہک وہےئ انس ہک ھجم ےس روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ںیہمت ا ےن ابوپں یک مسق اھکےن
ےسعنمرفاماتےہ۔رضحترمعاکایبؿےہہکمسقےہدخایکبجےسںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیےتہکوہےئانسےہہن
دصقا افر ہن وھبؽ رک ںیم ےن (ابپیک) مسق اھکح  ،اجمدہ ےن اہک ،افااثرہ نم ملع ےس رماد ایرث امل ےہ ،لیقعفزدیبی افر ااحسؼ یبلک
ےن زرہی ےس اس یک اتمتعب ںیم رفاتی یک ےہ ،افر انب ہینیع افر رمعم ےن وباہطس اسمل ،انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رمع
ریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :دیعسنبعفیسز،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ا ےنابوپںیکمسقہناھکؤ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1556

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًیً ، ١بساٌٟزیز ب٣ ٩شً ، ٥٠بساہلل ب ٩زی٨ارً ،بساہلل ب٤ً ٩ز

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائٔ٥ِ ُٜ
ومیس نب اامسلیع  ،دبعازعلسی نب ملسم  ،دبعاہلل نب دانیر ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک

آرضحنتیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکا ےنابوپںیکمسقہناھکایرکف
رافی  :ومیسنباامسلیع،دبعازعلسینبملسم،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ا ےنابوپںیکمسقہناھکؤ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1557

راوی ٗ :تيبہً ،بساٟوہاب ،ایوب ،ابوَٗلبہٗ ،اس ٥ت٤ییم ،زہس٦

ا ٪بَي ِ َن َص َذا ا َِ ٟه ِّی ٔ٩ِ ٣
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َوا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥اَّ ٟتِّ ٔ ٔ٤
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
ییم ًَ َِ ٩زص َِسَٗ ٕ ٦ا َ ٢ک َ َ
اب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َُق َب َِِٔ ٟیطٔ كَ ٌَ ْأ ٓ ٦یطٔ َِ ٟح َُ ٥ز َجا ٕد َوً ٔ َِ ٨س ُظ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی
وسی اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ٓ ُ ِّ
َج ِزَ ٕ ٦وبَي ِ َن اَلِ َ ِط ٌَزٔیِّي َن ُو ٌّز َوِ ٔ َخائْ َٓ٨َّ ُٜا ً ٔ َِ ٨س أَبٔی َُ ٣
َت ِی ٔ ٥اہللٔ أَ ِح َ٤زُ َٛأََّ٧طُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤َ ٟوالٔی ٓ ََس ًَا ُظ ِلٔ َی َّ
َ ١ط ِیئّا َٓ َ٘ ٔذ ِرتُ ُط َٓ َح َُِ ٔ٠ت أَ ََِ ٪ل آک ُ َُ ٠ط َٓ َ٘ا َ٥ُِ ٗ ٢
اٟل ٌَاَ٘ َٓ ٔ ٦ا َِ ٢نِّٔی َرأَیِ ُت ُط َیأِک ُ ُ
َف ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِط ٌَزٔیِّي َن َن ِش َت ِحُ ٠ُ ٔ٤ط َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ ََل أَ ِح٥ِ ُٜ٠ُ ٔ٤
َاک ِنِّٔی أَ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َن َ ٕ
ک ًَ ِ ٩ذ َ
ٓ َََلُ َح ِّسثَ ََّ ٨
و٪
َو َ٣ا ً ٔ ِ٨سٔی َ٣ا أَ ِحَِ ٠ًَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤یطٔ َٓأت ُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨ض ٔب ِٔب ٔ ََٕ ٓ ١شأ َ َ٨َّ ًَ ٢ا َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ َ ٩اَُ ٨َّ ٟ
َف اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َ
َٓأ َ ََ ٣ز َ٨َ ٟا ب ٔ َد ِٔ ٤ص َذ ِوز ٕ ُ ِّ
َٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َی ِح٨َ ُ٠ٔ٤ا َو َ٣ا
ُغ اٟذُّ َری َٓ َ٤َّ ٠ا اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا ُٗ ِ٨َ ٠ا َ٣ا َػ َ٨َ ٌِ ٨ا َحَ ٠

َّ
َّ
َّ
ُ
ُ َ
َف َج ٌِ َ٨ا َِِٔ ٟیطٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َُ ٟط َِّٔ٧ا
ً ٔ َِ ٨س ُظ َ٣ا َی ِح٨َ ُ٠ٔ٤ا ث ََّ ٥ح َ٨َ ٠َ ٤ا َت َِٔ ِ٨َ ٠ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠یٔ٤ي َُ ٨ط َواہللٔ ََل ن ِٔٔ ٠حُ أبَ ّسا َ َ
أَ َت ِي َ٨ا َک َ ٔ ٟت ِح٨َ ٠َ ٔ٤ا َٓ َح ََِ ٔ٠ت أَ َِ ٪لَ َت ِح٨َ ٠َ ٔ٤ا َو َ٣ا ً ٔ َِ ٨س َک َ٣ا َت ِح٨َ ُ٠ٔ٤ا َٓ َ٘ا َِ ٢نِّٔی َِ ٟش ُت أََ٧ا َح َُ ٠ِ ٤تَ ٥ِ ُٜو َل َّ٩ٜٔاہللَ َح ََ ٥ِ ُٜ٠َ ٤واہللٔ َلَ
ٕ ًَل َی َیٔ٤ي ٕن َٓأ َ َری َُي ِ َ ٍ َصا َخي ِ ّ ٍا َٔ ٨ِ ٣ضا ِ ٔ ََّل أَ َت ِی ُت َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْ ٍ َو َت َح َّ٠ِ ٠ت َُضا
أَ ِحُ ٔ ٠

ہبیتق،دبعاولاہب،اویب،اوبالقہب،اقمسیمیمت،زدہؾےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکرجؾافرارعشویںےکولیبقںےک
درایمؿاھبح اچرہافردفیتسیھتمہاوبومیسارعشیےکاپسےھتہکاؿےکاپساھکانالایایگسجںیمرمیغاکوگتشاھت،ینبمیمتاک
اکی صخش اےکناپس اھت سج اک رگن رسخ اھتاس وک اھکےنرپ البای وتاس ےن اہکہک ںیم ےناس وک اجنتس اھکےتوہےئ داھکی ےہ وت

ریمی تعیبط  رفنت وہیئگ ںیم ےن مسق اھکح  ہک رمیغ ںیہن اھکؤں اگ ،اںوہں ےن اہک ہک اھٹ ںیم ھجت ےس اس یک ابتب دحثی ایبؿ
رکفںہک ںیمروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسیکدختم ںیم دنچارعشویں ےکاسھت وساریامےنگنےکےئل آای آپ ےنرفامایہک
دخا یک مسق ںیم ںیہمت وسار ںیہن رکفں اگ ،افر ہن ریمے اپس وکح  زیچ ےہ سج رپ ںیم مت وک وسار رکفں ،یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکاپسامؽتمینغےکافٹنآےئآپےنامہرےقلعتمدرای ترفامایہکارعشیاہکںںیہ؟افرامہرےےئلاپچنایھچافوینٹنں
ےکدےنیاکمکحدای،بجمہےلچوتمہےناہکہکمہےن ہیایکایک؟روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمسقاھکح یھت ہکمہوساری
ںیہن دںی ےگ افر ہن اؿ ےک اپس وکح  وساری ےہ ،سج رپ ںیمہ وسار رکںی ،رھپ روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن مہ وک وساری
انعتییکاشدیمہمسقوھبؽےئگ،دخایکمسقاسوصرتںیممہولگالفحںیہناپںیئےگمہولگآپےکاپسفا سولےٹوتمہ
ولوگںےنآپےسرعضایکہکمہآپےکاپسوسارییکرغضےسآےئےھت،آپےنمسقاھکح ہکمہولوگںوکوساریںیہن
دںی ےگ ،افر ہن آپ ےک اپس وکح  زیچ ےہ سج رپ آپ وسار رکںی ،آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن ںیہمت وسار ںیہن ایک نکیل اہلل ےن
ںیہمتوسارایک،دخباںیمیسکابترپمسقاھکاتوہںافراسےکوسادفرسیابتںیمالھبح وہوتںیماسوصرتوکاایتخررکاتوہں
وجرتہبےہافرںیممسقوتڑداتیوہں۔
رافی  :ہبیتق،دبعاولاہب،اویب،اوبالقہب،اقمسیمیمت،زدہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکح صخشالتفزعیےکوتبںیکمسقہناھکےئ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
وکح صخشالتفزعیےکوتبںیکمسقہناھکےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1558

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا ٦ب ٩یوسٕ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤یسٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَب ٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ

َٕ َٓ َ٘ا َ ٢فٔی َحٔٔ ٔ ٠طٔ ب ٔ َّ
اَٟل ٔ
ت َوا ٌُِ ٟزَّی ََِٓ ٠ی ُ٘ ََِ ١ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َو َ٩ِ ٣
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢حَ ٠
َٗا ََ ٔ ٟ ٢ؼاح ٔبٔطٔ َت ٌَا َ ٢أ ُ َٗا ٔ٣زِ َک َٓ َِ ٠ي َت َؼ َّس ِٚ
دبعاہللنب دمحم،اشہؾنبوی ف،رمعم،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعآرضحنتیلصاہللہیلعفآہل
فملسےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہکوجصخشمسقاھکےئافرمسقںیمالتفزعیاکانؾےلوتاےسالاہلاالاہللانہکاچےیہافر
وجصخشا ےناسیھتےسےہکہکآفوجاںیلیھکوتاسوکدصہقدانیاچےیہ(اتہکاسےکوق یانگہاکافکرہوہاجےئ)۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾنبوی ف،رمعم،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغبمسقالھکےئمسقاھکےناکایبؿ...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ریغبمسقالھکےئمسقاھکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1559

راوی ٗ :تيبہٟ ،یث٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اػ َل ََ ٍَ ٨خا َت ّ٤ا
َٓ ١ؼَّ ُط فٔی بَاك ِّٔٔٔ َٛ ٩طٔ ٓ ََؼ َ ٍَ ٨ا٨َّ ٟا ُض َخ َوات َٔی ٥ث ُ َُّ َّ ٧ِٔ ٥ط َجََ ٠ص ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ َٓ َ٨زَ ًَ ُط َٓ َ٘ا َِ ٢نِّٔی ُُ ٨ِ ٛت
اَ ٪یَِ ٠ب ُش ُط ٓ ََی ِح ٌَ ُ
َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َوک َ َ
اض َخ َوات َٔیُ ٤ض ِ٥
أَ َِ ٟب ُص َص َذا ا َِ ٟدات ََٔ ٥وأَ ِج ٌَ ُ
َفمَی بٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢واہللٔ ََل أَ َِ ٟب ُشطُ أَبَ ّسا َٓ ََ ٨ب َذ اُ ٨َّ ٟ
َٓ ١ؼَّ ُط َٔ ٩ِ ٣زاخٔ َٕ َ ١
ہبیتق ،ثیل،انعف،رضح تانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن ایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنوسےنیکاکیاوگنیھٹونباح افراسوکےتنہپےھتاساکہنیگناہھتےکادنریکرطػراتہانچہچنولوگںےنیھبااسییہایک،رھپآپ
ربنم رپ ےھٹیب افر اس وک اات ردای افر رفامای ہک ںیم ہی اوگنیھٹ اتنہپ اھت افر اس ےک ہنیگن وک ادنر یک رطػ راتھک اھت ،رھپ اس وک کنیھپدای افر

رفامایہکدخایکمسقںیماسوکیھبکںیہنونہپںاگ،ولوگںےنیھباینپاینپاوگنایھٹںکنیھپدںی۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجتلماالسؾےکوسادفرسےذمبہیکمسقاھکےئ۔اخل...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجتلماالسؾےکوسادفرسےذمبہیکمسقاھکےئ۔اخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1560

راوی ٌ٣ :لی ب ٩اسس ،وہیب ،ایوبَٗ ،لبہ ،ثابت ب ٩ؿحاک

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩ثَابٔتٔ بِ َّٔ ٩
اٟـحَّا ٔک َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

َٕ بٔ َِيِ ٍ ٔ ٔٔ ٠َّ ٣ة ِاْل ٔ ِس ََلُ َٓ ٔ ٦ض َو َ٤َ ٛا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢و ََ َٗ ٩ِ ٣ت ََ ١نٔ َِش ُط بٔظَ ِی ٕئ ًُ ِّذ َب بٔطٔ فٔی َ٧ارٔ َج َض ََّ ٥َ ٨و ٩ُ ٌَِ ٟا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٩ٔ ٣
َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
َف َٓ ُض َو َِ َ٘ ٛتٔ٠طٔ
َِ َ٘ ٛتٔ٠طٔ َو ََ ٩ِ ٣رمَی ُِ ٣ؤ ٔ٨ّ ٣ا بٕٔ ِ ُٜ

م جعل ی نب ادس ،فبیہ ،اویب ،القہب ،اثتب نب احضک ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکوجتلماالسؾےکوسا یسکدفرسےذمبہیکمسق اھکےئوتفہفاسییہےہ اسیج اسےناہک افررفامایہکسج ےنا ےنآپوک
یسکزیچےسلتقایکوتاسوکمنہجیکآگںیماسےسذعابدایاجےئاگافرومنمرپتنعلرکاناسےکلتقرکےنیکرطحےہافر
سجےنومنموکرفکےکاسھتمہتمایکوتفہاسےکلتقیکرطحےہ۔
رافی  :معلینبادس،فبیہ،اویب،القہب،اثتبنباحضک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاؿولوگںےنیکپیکپںیمسقاھکںیئ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاؿولوگںےنیکپیکپںیمسقاھکںیئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1561

راوی ٗ :بیؼہ ،سٔیا ،٪اطٌثٌ٣ ،اویہ ب ٩سویس بُ٣ ٩ق ،٪حرضت بزاء

یؼ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ِط ٌَ َث ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ ُٔ ٩س َویِسٔ بِ ُِّٔ َ ٣ُ ٩ق ٕ ٩ِ ًَ ٪ا ِٟب َ َ ٍا ٔء ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
و َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ ُٔ ٩س َویِسٔ بِ ُِّٔ َ ٣ُ ٩ق ٕ ٩ِ ًَ ٪ا ِٟب َ َ ٍا ٔء َرض َٔی
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔإٔبِ َزارٔ ا ِٔ ِ٘ ٤ُ ٟش ٔ٥

ہصیبق ،ایفسؿ ،اثعش ،اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ ،رضحت رباء آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ (دفرسی
دنس) دمحم نب رشب ،دنغر ،بیعش ،اثعش ،اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ ،رضحت رباء ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکمسقےکوپرارکےناکمکحدای۔
رافی  :ہصیبق،ایفسؿ،اثعش،اعمفہینبوسدینبرقمؿ،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاؿولوگںےنیکپیکپںیمسقاھکںیئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1562

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہً ،اػ ٥احو ،٢ابوًث٤ا ،٪اسا٣ہ

ا ٪یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة أَ َّ ٪ب ٔ ِّ ٨تا َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ٔ
اػ ْ ٥اَلِ َ ِح َو َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ًُ ِث ََ ٤

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َسَِ ٠ت َِِٔ ٟیطٔ َو ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َو َس ٌِ ْس َوأُب َ ٌّی أَ َّ ٪ابِىٔی َٗ ِس
َ
ُقأ ُ َّ
اٟش ََل ََ ٦و َي ُ٘و ُِ ٪َّ ٔ ِ ٢هَّلِل َ٣ا أَ َخ َذ َو َ٣ا أَ ًِ َلی َوک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ ً ٔ َِ ٨س ُظ َُ ٣ش ًّیم َٓ َِ ٠ت ِؼبٔ ٍِ َو َت ِح َت ٔش ِب
ُرض َٓا ِط َض ِسَ٧ا َٓأ ِر َس ََ ١ي ِ َ
ا ِحت ٔ َ
َاؿ ِت ًَ ِي َ٨ا
َٓأ َ ِر َسَِ ٠ت َِِٔ ٟیطٔ ُت ِ٘ ٔش َُِ ٠ًَ ٥یطٔ َٓ َ٘ َاَ ٦وٗ ُِ٨َ ٤ا َُ ٌَ ٣ط َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٌَ َس ُرٓ ٔ ٍَ َِِٔ ٟیطٔ َٓأَٗ ٌَِ َس ُظ فٔی َح ِحزٔظ ٔ َو َنٔ ُِص اٟؼَّ ٔي ِّی ُج ِّئ ُث َٓٔ َ
وب ََ ٩ِ ٣يظَ ا ُئ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢س ٌِ ْس َ٣ا َص َذا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ص ٔذظ ٔ َر ِح َْ ٤ة َي َـ ٌُ َضا اہللُ فٔی ُٗٔ ُ٠

اٟز َح َ٤ا َئ
َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔظ ٔ َؤِ٤َ َّ ٧ا یَ ِز َح ُ ٥اہللُ َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔظ ٔ ُّ

صفح نب رمع ،ہبعش ،اعمص ا وحؽ ،اوبنامثؿ ،ااسہم ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک اسھت ااسہم نب
زدی ،دعس افر ایب ےھٹیب وہےئ ےھت وت آپ یک اصازبادی ےن آپ وک الہک اجیھب ہک ریما ہچب رمےن ےک رقبی ےہ اس ےئل آپ ریمے
اپسرشتفیالںیئ،آپےنوجابںیمالہکاجیھبہکاہلل یہےکےئلےہوجفہےلافروجفہدےافررہزیچاسےکزندکیرقمرےہ
اسےئلفہربصرکےافراسوکوثابےھجمس۔رھپ(آیکپاصازبادیےن)مسقدےرکالہکاجیھبہکرشتفیالںیئ،آپڑھکےوہےئ
افر مہ یھب آپ ےک اسھت ڑھکے وہےئگ (فاہں چنہپ رک) بج آپ ےھٹیب وت فہ ہچب آپ ےک اپس الای ایگ ،آپ ےن اس وک اینپ وگد ںیم
الھٹبای،ےچبیکاسسناڑھکریہیھت،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدفونںآوھکنںےسآوسنرفاںوہےئگ،دعسےنرعضایکای
روسؽاہللہیایکےہ؟آپ ےنرفامایہکہیرتمحےہ وج اہللاعت ی سجدنبےےکدؽ ںیماچاتہ ےہرھکداتی ےہافر اہللاعت یرصػ
ا ےنرہمابؿدنبفںرپیہرمحرکاتےہ۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اعمصاوحؽ،اوبنامثؿ،ااسہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاؿولوگںےنیکپیکپںیمسقاھکںیئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1563

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،اب ٩طہاب ،اب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

وت َٔل َ َح ٕس ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ثَ ََلثَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟو َٔ ٟس َت َُّ ٤ش ُط ا٨َّ ٟا ُر ِ ٔ ََّل َت ٔح ََّ ٠ة ا َِ َ٘ ٟش ٔ٥
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َی ُُ ٤

اامسلیع ،امکل ،انب اہشب ،انب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجاملسمؿےکنیتےچبرماجںیئ(افرفہربصرکے)وتآگاےسرصػمسقوپری
رکےنےکےئلوھچےئیگ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،انباہشب،انببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاؿولوگںےنیکپیکپںیمسقاھکںیئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1564

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٨ُ ،سر ،طٌبہٌ٣ ،بس ب ٩خاٟس ،حارثہ ب ٩وہب

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَىٔی ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩ب ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َسُ ٌِ ٔ٤ت َحارٔثَ َة بِ ََ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أََلَ أَزُ ُّلًَ ٥ِ ُٜل َی أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ک ُ َُّ ١ؿٌ ٕ
ٔیٕ َُ ٣ت َـٌ َّٕٕ َِ ٟو أَٗ َِش ًََ ٥ل َی اہللٔ ََلَبَ َّز ُظ َوأَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ک ُ ُّ١

َج َّوايٕ ًُ ُت ٕ ِٓ ٣ُ ١ش َتِٜبٔ ٍ ٕ

دمحمنبینثم،دنغر،ہبعش،دبعمنباخدل،احرہثنبفبہےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمےنآرضحنتیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکایکںیممتوکیتنجولگہناتبدفںفہزمکفرافرولظمؾںیہ،ارگفہیسکابترپاہللیکمسقاھکںیلوتاہلل
اےسوپرارکداتیےہافردفزخںیماجےنفاےلرغمفرافررس شافرربکتمولگںیہ۔

رافی  :دمحمنبینثم،دنغر،ہبعش،دبعمنباخدل،احرہثنبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح صخشےہکہکںیماہللوکوگاہرکاتوہںایںیمےناہللوکوگاہایک...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
بجوکح صخشےہکہکںیماہللوکوگاہرکاتوہںایںیمےناہللوکوگاہایک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1565

راوی  :سٌس ب ٩حٔؽ ،طيبا٨٣ ،٪ؼور ،ابزاہیً ،٥بیسہً ،بس اہلل

یس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا َط ِي َبا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ

یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ض َخي ِ ْ ٍ َٗا ََِ َ ٢قنٔی ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّ ٥یحٔی ُئ َٗ ِو َْ ٦ت ِشب ٔ َُ ٙط َضا َزةُ أَ َحسٔص ِٔ ٥یَٔ٤ي َ٨طُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی ا٨َّ ٟا ٔ
ٕ ب ٔ َّ
اٟظ َضا َزة ٔ َوا ِِ ٌَ ٟضسٔ
َویَٔ٤يُ ُ٨ط َط َضا َز َتطُ َٗا َِٔ ٢بِ َزاصٔی َُ ٥وک َ َ
ا ٪أَ ِػ َحاب ُ َ٨ا یَ َِ ٨ض ِوَ٧ا َوِ َ ٧ح ُْ ٤َِ ٠ُٔ ٩
ا ٪أَ ِِ َ ٧ ٪حَ ٔ ٠
دعس نب صفح ،ابیشؿ ،وصنمر ،اربامیہ ،دیبعہ ،دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یسک ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسوپاھچہکوکؿولگا لضںیہآپےنرفامایہکریمےزامہنےکولگرھپفہولگوجاسےکدعبآںیئےگرھپوجولگاؿ
ےک دعب آںیئ ےگ ،رھپ اےسی ولگ آںیئ ےگ ہک اؿ یک وگایہ اؿ یک مسق ےس افر اؿ یک مسق اؿ یک اہشدت ےس تقبس رکے یگ،
اربامیہےنایبؿایکہکامہرےزامہنےکولگبجہکمہنسمکےھتمہوکوگایہافردہعںیممسقاھکےنےسعنمرفامےتےھت۔
رافی  :دعسنبصفح،ابیشؿ،وصنمر،اربامیہ،دیبعہ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللزبرگفربرتاکدہعاکایبؿ۔...

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اہللزبرگفربرتاکدہعاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1566

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،اب ٩ابی ًسی ،طٌبہ ،س٠امی ٪و٨٣ؼور ،ابووائ١

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪و َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط

َٕ ًَل َی یَٔ٤ي ٕن کَاذٔبَ ٕة َي ِ٘ َت ٔل ٍَ ب ٔ َضا َ٣ا ََ ٢ر ُج ِٕ ٣ُ ١ش ٥ٕ ٔ ٠أَ ِو َٗا َ ٢أَخٔیطٔ َٟق ٔ َی اہللَ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢حَ ٠
و ٪بٔ ٌَ ِض ٔس اہللٔ َٗا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ ٪فٔی َحسٔیثٔطٔ ٓ ََ٤زَّ اَلِ َ ِط ٌَ ُث بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص
َوص َُو ًََِ ٠یطٔ ُ َِـ َبا َُٓ ٪أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ِؼسٔي َ٘طُ ِ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
یَ ٩ي ِظتَ ٍُ َ
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا یُ َح ِّسثُِ ًَ ٥ِ ُٜب ُس اہللٔ َٗا ُٟوا َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢اَلِ َ ِط ٌَ ُث َ٧زََِ ٟت ف ٔ َّی َوفٔی َػاحٔبٕ لٔی فٔی بٔئِز ٕکَاِ َ ٧ت بَ ِي َ٨َ ٨ا
دمحمنباشبر،انبایبدعی ،ہبعش،امیلسؿفوصنمر،اوبفالئ،دبعاہللیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےت ںیہآپےنرفامای
ہک وج صخش اہلل یک وھجیٹ مسق اھکےئ اتہک اس ےک ذرہعی یسک املسمؿ اک امؽ (ای رفامای ہک اھبح  اک امؽ) مضہ رکے وت اہلل اس ےس اس
احؽںیمےلماگہکاسرپاہللاک بضوہاگ،انچہچناہللاعت یےناسیکدصتقیںیمہی آتیانزؽرفامح ِ ﴿،إ َّؿ َّ ِ
فؿ ِتٹعَ ْھ ِد
ی َج
ي َ ْ َ ُز
ال َ

ا﵀َِّ﴾،ینعوجولگاہللےکدہعےکاسھترخدیےتںیہ،امیلسؿےن اینپدحثیںیمایبؿایکہکاثعشنبسیقسگرےوتوپاھچہک
متےسدبعاہللایکایبؿرکےتںیہولوگںےناؿوکاتبایوتاثعشےناہکہکہیآتیوتریمےافرریمےاکیاسیھتےکقلعتمانزؽ
وہح ،امہرےدرایمؿاکیونکںیےکابرےںیمانتزعاھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعی،ہبعش،امیلسؿفوصنمر،اوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللیکزعتافراسیکافصتافراملکتیکمسقاھکےناکایبؿ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ

اہللیکزعتافراسیکافصتافراملکتیکمسقاھکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1567

راوی  :آز ،٦طيباٗ ،٪تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا َط ِي َبا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ َتزَا َُ ٢ج َض ََّ ٥ُ ٨ت ُ٘و ُ٢
َص ِ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١زٔی ٕس َحًَّی َي َـ ٍَ َر ُّب ا ٌِٔ ٟزَّة ٔٓ َٔیضا َٗ َس َُ ٣ط َٓ َت ُ٘و ُِ َٗ ٢م َٗ ِم َؤًزَّت َٔک َویُزِ َوی َب ٌِ ُـ َضا ِلٔ َی َب ٌِ ٕف َر َوا ُظ ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة
آدؾ ،ابیشؿ ،اتقدہ ،اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دفزخ
ہشیمہ(لہ نمجادی)( ،افر ھچک افر ھچک) یتہک رےہ یگ ،اہیںکتہک رب ازعلتاس ںیم اانپ دقؾ رھکدے اگ وت دفزخےہک یگ سب
سب،مسقریتیزعتیکافراسےکضعبےصحضعبےسلماجںیئےگ،ہبعشےناتقدہےسہیدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :آدؾ،ابیشؿ ،اتقدہ،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشاکرمعلاہللم ےناکایبؿ...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یسکصخشاکرمعلاہللم ےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1568

راوی  :اویسی ،ابزاہی ،٥ػاٟح ،اب ٩طہاب ،ح ،ححادً ،بساہلل ب٤ً ٩ز ٤٧ي ٍی ،یو٧ص ،زہزی ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،وسٌیس ب٩
٣شیب ،وً٤٘٠ہ ب ٩وٗاؾ ،وًبیس اہلل بً ٩بساہلل حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا اَلِ ُ َویِ ٔس ُّی َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی َُ ٩ِ ًَ ٥ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ح و َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َ ًُ ٩زَ

ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َو ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ ََ ٩و َّٗاؾٕ
رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َو َسٌ َ
ا٤َ ٨ُّ ٟيِ ٍ ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اٟزُّصِز ٔ َّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُ ِ
ِ ١اْلٔٓ ِٔک َ٣ا َٗاُٟوا َٓب َ َّ ٍأَ َصا
َوًُب َ ِی َس اہللٔ بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩حسٔیثٔ ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َٗا َََ ٟ ٢ضا أَصِ ُ

َاس َت ٌِ َذ َر ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أُب َ ٕٓی َٓ َ٘ َا٦
اہللُ َوک ُ ٌَّ ١ح َّسثَىٔی كَائ ٔ َٔ ّة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟحسٔیثٔ َوٓ ٔیطٔ َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٓ ٥َ ٠
أ ُ َس ِی ُس بِ ُُ ٩ح َـيِ ٍ ٕ َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ٢ش ٌِ ٔس بِ َٔ ًُ ٩با َز َة ٤ِ ٌََ ٟزُ اہللٔ َُ ِ٘ ٨َ ٟت َُ ٨َّ ٠ط
افیسی ،اربامیہ ،اصحل ،انب اہشب ،ح ،اجحج ،دبعاہلل نب رمع ریمنی ،ویسن ،زرہی ،رعفہ نب زریب ،فدیعس نب بیسم ،فہمقلع نب
فاقص ،فدیبع اہلل نب دبعاہلل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاہعق اکف ےک قلعتم بج ہک
ولوگں ےن اؿ ےک قلعتم وج ھچک انہک اھت اہک افر اہلل اعت ی ےن اؿ یک ربات اظرہ رکدی۔ اؿ ںیم ےس رہ اکی ےن دحثی اک اکی ڑکٹا
ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر دبعاہلل نب ایب ےس دبہل ےنیل ےک قلعتم درای ت ایک۔ ادیس نب ریضح
ڑھکےوہےئرھپدعسنبابعدہیکةسناہکہکمسقےہدخایکہکمہاسوکلتقرکدںیےگ۔
رافی  :افیسی،اربامیہ،اصحل،انباہشب،ح،اجحج،دبعاہللنبرمعریمنی،ویسن،زرہی،رعفہنبزریب،فدیعسنب بیسم،فہمقلع
نبفاقص،فدیبعاہللنبدبعاہللرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاہللنیمیوغلںیماہمتراوماذخہںیہنرکےاگ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللنیمیوغلںیماہمتراوماذخہںیہنرکےاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1569

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،یحٌی ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َلَ یُ َؤاخ ُٔذ ُ ٥ِ ٛاہللُ بٔاِِ ٠َّ ٟو ٔفٔی

أَیِ َ٤اَٗ ٥ِ ُٜٔ٧ا ََٗ ٢اَِ ٟت أُِ٧زَِٔ ٟت فٔی َٗ ِؤٟطٔ ََل َواہللٔ بَل َی َواہللٔ
﵀َّ
َ
ُکا ُ
اج ُ ْج
دمحمنبینثم،ییحی،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہک
آتی﴿،ل ُ َت ِ ُ
َ
کت﴾ َل َفا َِّ
﵀َّم ےنےکابرےںیمانزؽوہح ۔
﵀افر َ ٹ ََب َفا ِ
ِنٹلل ّغ ْ ِو ِف َأ ْ َئ ُِ ْج
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح صخشوھبؽرکمسقےکالخػرکے۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
بجوکح صخشوھبؽرکمسقےکالخػرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1570

راوی  :خَلز ب ٩یحٌی ٣ ،شٌزٗ ،تازہ ،زرارہ ب ٩اوفی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َخ ََّل ُز بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسث َ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َح َّسثَ َ٨ا ز َُر َارةُ بِ ُ ٩أَ ِوفَی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة یَ ِز َٓ ٌُ ُط َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ َت َحا َو َز َٔل ُ ًَّٔ٣ی
ًَ َّ٤ا َو ِس َو َس ِت أَ ِو َح َّسثَ ِت بٔطٔ أَ ِن ُٔ َش َضا َ٣ا َ ٥َِ ٟت ٌِ َ ١ِ ٤بٔطٔ أَ ِو َتک َ َّ٥ِ ٠
الخدنبییحی ،رعسم،اتقدہ،زرارہنبافیف،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرموفاعرفاتیرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ےن ریمی اتم ےس فوسہس وک ای دؽ ںیم آےن فاےل ایخالت وک اعمػ رکدای بج کت ہک اس رپ لمع ہن
ایک،ایوگتفگہنیک۔
رافی  :الخدنبییحی،رعسم،اتقدہ،زرارہنبافیف،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
بجوکح صخشوھبؽرکمسقےکالخػرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1571

ًیسی ب ٩ك٠حہً ،بساہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ
راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ہیث ،٥یا٣ح٤س ،اب ٩جزیخ ،اب ٩طہابٰ ،

اب َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی ً َٔیسی بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح َة أَ َِّ ًَ ٪ب َس
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٥أَ ِو َُ ٣ح َّْ ٤س ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َٔ ٩ط َض ٕ
َح ِٔذِ َٗ َاَِ ِٟٔ ٦یطٔ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت
اؾ َح َّسثَ ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َ٤َ ٨ا ص َُو َی ِد ُل ُب یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ

ئ
آِ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ُُ ٨ِ ٛت أَ ِح ٔش ُب ََ ٛذا َو ََ ٛذا َ ٔ ٟض ُؤ ََل ٔ
أَ ِح ٔش ُب یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗ ِب ََ َٛ ١ذا َو ََ ٛذا ث ُ ََّ َٗ ٥اُ َ ٦
َّ
ُح َد َُ ٟض َّ٩ک ُ ِّ٠ضٔ َّ٩یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ٓ ََ٤ا ُسئ ٔ َ ١یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ ِ ٔ ََّل َٗا َ ٢آ ٌَِ ِ١
اٟث ََل ٔث َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آ ٌَِ َِ ١و ََل َ َ
ُح َد
َو ََل َ َ
نامثؿنبمثیہ،ایدمحم،انبرججی،انباہشبٰ،یسیعنبہحلط،دبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسرحنےکدؿہبطخدےرےہےھتاسدفراؿںیماکیصخشآپےکاسےنمڑھکاوہاافررعضایکایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیمامگؿرکاتاھتہکالفںالفںرنکےسےلہپالفںالفںرنکےہرھپاکیدفرساصخشڑھکاوہاافررعضایک
ای روسؽ اہلل ںیم ایخؽ رکات اھتہک الفں الفں لمع ےس ےلہپ الفں الفں لمع ےہ ،ہی نیتآد ی ےھت  س روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکابرکول،وکح  ججںیہنافراسدؿآپےسسجزیچےکقلعتمیھبوپاھچایگوتآپےنرفامایہکرکولوکح  جج
ںیہن۔
رافی  :نامثؿنبمثیہ،ایدمحم،انبرججی،انباہشبٰ،یسیعنبہحلط،دبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ

بجوکح صخشوھبؽرکمسقےکالخػرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1572

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،ابوبُکً ،بساٌٟزیز ب ٩رٓیًٍ ،لاء حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
ُک بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
غ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِی ٍٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

ُح َد
آِ َح َُ ِ٘ ٠ت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَذِبَحَ َٗا َََ ٢ل َ َ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْٔ ٨َّ ٠ٟٔ ١ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ز ُِر ُت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَ ِرم ٔ َی َٗا َََ ٢ل َ َ
ُح َد َٗا َُ َ ٢
ُح َد
آِ َذبَ ِح ُت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَ ِرم ٔ َی َٗا َََ ٢ل َ َ
َٗا َُ َ ٢
ادمحنبویسن ،اوبرکب،دبعازعلسی نبرعیف،اطعءرضحتانب ابعسریضاہللاعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہاںوہںےن ایبؿ ایکہک
اکی صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ںیم ےن ر ی ےس ےلہپ  راػ زایرت رکایل ےہ ،آپ ےن رفامای ہک وکح 
 ججںیہندفرسےآد یےنرعضایکںیمےنذحبےسےلہپرسڈنماایلےہ،آپےنرفامایہکوکح  ججںیہن،رسیتےےنرعض
ایکہکںیمےنر یےسےلہپذحبرکایلےہآپےنرفامایہکوکح  ججںیہن۔
رافی  :ادمحنبویسن،اوبرکب،دبعازعلسینبرعیف،اطعءرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
بجوکح صخشوھبؽرکمسقےکالخػرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1573

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼور ،ابواسا٣ہً ،بیس اہلل ب٤ً ٩ز ،سٌیس ب ٩ابی سٌیس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل

َز َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس ٓ ََؼلَّی َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َ٧اح َٔی ٔة ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َحا َئ ٓ ََش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ِار ٔج ٍِ ٓ ََؼِّ١
ک ُ ٥َِ ٟت َؼَٗ ِّ١ا َ ٢فٔی اَّ ٟثاَ ٔ ٟث ٔة َٓأ َ ًِ٤ِ ٔ ٠ىٔی َٗا َِٔ ٢ذَا ٗ َُِ ٤ت
ک ِار ٔج ٍِ ٓ ََؼَٓ ِّ١إَٔ َّ ٧
َف َج ٍَ ٓ ََؼلَّی ث ُ ََّ ٥س ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢و ًََِ ٠ی َ
َٓإَٔ َّ ٧
ک ُ ٥َِ ٟت َؼَ َ ِّ١
َ
ُقآ ٔ ٪ث ُ َِّ ٥ار ََ ٍِ ٛحًَّی َت ِل َ٤ئَٔ َّ٩راٌّ ٔ ٛا ث ُ َّ٥
َّس ََ ٌَ ٣
ِلٔ َی اٟؼَّ ََلة َٔٓأ ِسب ٔ ِّ ا ُِ ٟو ُؿو َئ ث ُ َِّ ٥
اَقأِ ب ٔ َ٤ا َت َی َّ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
اس َت ِ٘ب ٔ ِ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة ََٜٓبِّ ٍِ َو ِ َ
اس ُح ِس َحًَّی
ِار َٓ ٍِ َرأ ِ َس َ
اس ُح ِس َحًَّی َت ِل َ٤ئَٔ َّ٩سا ٔج ّسا ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ َحًَّی َت ِش َتو ٔ َی َو َت ِل َ٤ئَٔ َّ٩جاّ ٔ ٟشا ث ُ َِّ ٥
ک َحًَّی َت ٌِ َت ٔس ََٗ ٢ائ ّٔ٤ا ث ُ َِّ ٥
ک فٔی َػ ََلت َٔک ک ُ َِّ ٠ضا
َت ِل َ٤ئَٔ َّ٩سا ٔج ّسا ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ َحًَّی َت ِش َتو ٔ َی َٗائ ّٔ٤ا ث ُ َّ ٥آ ٌَِ ِ ١ذََ ٔ ٟ

ااحسؼ نب وصنمر ،اوبااسہم ،دیبع اہلل نب رمع ،دیعس نب ایب دیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں
ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش دجسم ںیم دالخ وہ رک امنز ڑپےنھ اگل افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ےک اکی وگےش ںیم
رشتفی رفامےھت،فہصخشآپیکدختم ںیمآای افرآپوکالسؾ ایک،آپےنرفامای فکیلع ،وتولناج،افر امنزڑپھاس ےئلہک وت
ےنامنزںیہن ڑپیھ،رسیتی ابراسےنرعضایکہکےھجماتبدےیجیآپ ےنرفامایہکبج وتامنزاکارادہرکےوتوپری رطحفوض رک،
رھپہلبقیکرطػرخرک،رھپریبکتد ہافروجھچکےھجترقآؿایدوہڑپھ،رھپروکعرک،اہیںکتہکاانیمطؿےسروکعرکے،رھپاانپ
رسااھٹ،اہیںکتہکبجدیساھڑھکاوہاجےئوترھپدجسہرکاہیںکتہکاانیمطؿےسدجسہرکے،رھپاھٹرکھٹیب،اہیںکتنئمطم
وہاجےئ ،رھپ دجسہ رک اہیں کت ہک اانیمطؿ ےس دجسہ رکے رھپ اھٹ اج ،اہیں کت ہک دیساھ ڑھکا وہاجےئ ،رھپ ہی اینپ امتؾ امنزفں
ںیمرکے۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،اوبااسہم،دیبعاہللنبرمع،دیعسنبایبدیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
بجوکح صخشوھبؽرکمسقےکالخػرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1574

راوی َ :فوہ اب ٩ابی اِ٤ٟزاءً ،لی ب٣ ٩شٌز ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت صُز ٔ َ٦
َح َّسثَ َ٨ا َ َِف َوةُ بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ِِ ٤َ ٟزا ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
رش ُُ َ ٛ
یص أَ ِی ً َٔبا َز اہللٔ أ ُ ِ َ ُ
ِاص ُِ٥
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َْص َر ِٔبُِ ٔ ٠
َف َج ٌَ ِت أ ُ َوَلص َُِٓ ٥ا ِج َتََ ٠س ِت ه ٔ َی َوأ ُ ِ َ
و ٪یَ ِو َ ٦أ ُح ٕس َصز ٔ َیّ ٤ة ُت ٌِ َز ُٖ ٓ ٔیض ٔ َِ َ ٓ ٥
ِاَ َ ٥ِ ٛ
َ
َّ
ََف اہللُ َلَٗ ٥ِ ُٜا َ٢
َٓ َ٨وَ َز حُ َذ ِي َٔ ُة بِ ُ ٩ا َِ َ ٟامی َٔٓ ٪إٔذَا ص َُو بٔأبٔیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبٔی أَبٔی َٗاَِ ٟت ٓ ََواہللٔ َ٣ا اَ ِ ٧ح َحزُوا َحًی َٗ َتُ٠و ُظ َٓ َ٘ا َ ٢حُ َذ ِي َٔ ُة ُ َ َ
رع َوةُ ٓ ََواہللٔ َ٣ا َزاَِ ٟت فٔی ُح َذ ِي َٔ َة َٔ ٨ِ ٣ضا َب٘ ٔ َّی ُة َخيِ ٍ ٕ َحًَّی َٟق ٔ َی اہللَ
ُِ
رففہانبایبارغملاء،یلعنبرعسم ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایک
ہکزغفہادحںیمرشموکںوکالعہینتسکشوہح ،اسیلبالچایہکاےاہللےکدنبےےھچیپدوھکی،انچہچنفہولگےھچیپیکرطػےٹلپافر
ےھچیپولوگںرپلپڑپے،یذ ہفنبامیؿےنا ےنابپوکدھکیرکاہکہک(املسمونں)ہیریمےابپںیہنکیلفہولگفاہںےسںیہن
ےٹہ،اہیں کتہکاؿ وک لتقرکدای،رضحتیذ ہفریض اہللاعتٰیلہنع ےن اہکہکاہلل مت وکشخبدے،رعفہ اکایبؿےہ ہکرمےتدؾ
کتیذ ہفریضاہللاعتٰیلہنع(وکا ےنابپےکاسرطحامرےاجےن)رپقلقراہ۔
رافی  :رففہانبایبارغملاء،یلعنبرعسم،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
بجوکح صخشوھبؽرکمسقےکالخػرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1575

٣وسی ،ابواسا٣ہً ،وٖ ،خَلض٣ ،ح٤س ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :یوسٕ بٰ ٩

ض َو َُ ٣ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
وسی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِو ْٖ ًَ ِ ٩خ ََٔل ٕ
َح َّسثَىٔی یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَک َ ََ٧ ١ا ٔس ّیا َوص َُو َػائ ْٔ٠ِ َٓ ٥يُتٔ ََّ ٥ػ ِو َُ ٣ط َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أَك ِ ٌَ َُ ٤ط اہللُ َو َس َ٘ا ُظ
وی ف نب ومیس ،اوبااسہم ،وعػ ،الخس ،دمحم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجصخشرفزہیکاحتلںیموھبؽرکاھکےلفہاانپرفزہوپرارکےاسےئلہکاہللےن

اےسالھکایافرالپایےہ۔
رافی  :وی فنبومٰیس،اوبااسہم،وعػ،الخس،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
بجوکح صخشوھبؽرکمسقےکالخػرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1576

راوی  :آز ٦ب ٩ابی ایاض ،اب ٩ابی ذہب ،زہزی ،ارعدً ،بساہلل ب ٩بحي٨ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ابِ ٔ ٩ب ُ َح ِي ََ ٨ة َٗا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَ َ٨ا آ َز ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ِ ٔ َیا ٕ
ض َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
اض
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ا ٦فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن اَلِ ُوََ ٟیي ِ ٔن َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِحَ ٔ ٠ص ٓ َََ ٤ضی فٔی َػ ََلتٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی َػ ََل َت ُط اَ ِ ٧توَ َز اُ ٨َّ ٟ

َت ِشَ ٔ ٠ی٤طُ َٓ َٜب َّ َ ٍ َو َس َح َس َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي َُش ِّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأ ِ َسطُ ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َ ٍ َو َس َح َس ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َس ُط َو َس َّ٥َ ٠

آدؾ نب ایب اایس ،انب ایب ذبہ ،زرہی ،ارعج ،دبعاہلل نبہنیحب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتیرکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
مہولوگںوکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزڑپاھح افریلہپدفرتعکںیمےنھٹیبےسےلہپڑھکےوہےئگافرایسرطحامنز
وپرییکبجآپامنزوپریرکےکچوتولوگںےنآپےکالسؾاکااظتنرایکآپےنریبکتیہکافرالسؾےسےلہپدجسہایک،رھپاانپرس
ااھٹرکریبکتافردجسہایک،رھپاانپرسااھٹایافرالسؾریھپا۔
رافی  :آدؾنبایباایس،انبایبذبہ،زرہی،ارعج،دبعاہللنبہنیحبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ

بجوکح صخشوھبؽرکمسقےکالخػرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1577

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساٌٟزیز بً ٩بساٟؼ٤س٨٣ ،ؼور ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ،اب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥سِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ

اٟو ِضز ٔ َٓزَا َز أَ ِو َن َ٘ َؽ َٔ ٨ِ ٣ضا َٗا َُ ٨ِ ٣َ ٢ؼ ْور ََل أَ ِزرٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ٥
َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی بٔض ٔ َِ ٥ػ ََل َة ُّ
یت َٗا ََ ٢و َ٣ا ذَا َک َٗا ُٟوا َػ َِّ ٠ی َت ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا َََ ٓ ٢ش َح َس
ْص ِت اٟؼَّ ََلةُ أَ َِ ٦ن ٔش َ
َوص َٔ ٥أَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٦ة َٗا َٔٗ ٢ی َ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َٗ ُ َ
بٔض ٔ َِ ٥س ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢صا َتا َّٔ ٪
اٟش ِح َس َتا ََٔ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ٪ل َی ِسرٔی َزا َز فٔی َػ ََلتٔطٔ أَ َِ ٦ن َ٘ َؽ َٓ َي َت َ َّ
اب َٓيُت ُّٔ٣َ ٥ا بَق ٔ َی ث ُ َّ٥
َحی اٟؼَّ َو َ

َي ِش ُح ُس َس ِح َس َتي ِ ٔن

ااحسؼنباربامیہ،دبعازعلسینبدبعادمصل،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع،انبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن
ایبؿ ایکہکآرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناؿولوگں وکرہظیک امنزڑپاھح   ،ساس ںیمیمکفزایدیتوہیئگ،اربامیہ ےناہکہک
ںیمںیہناجاتنہکاربامیہایہمقلعوکفمہوہایگ ،رعضایکایگایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکامنزںیمیمکیکیئگ ےہ ایآپوھبؽ
ےئگںیہ،آپےنوپاھچہکایکابتےہولوگںےنرعضایکآپےناسرطحامنزڑپیھےہرھپآپےناؿےکاسھتدفدجسے
ےئکا فررفامایہکہیدفدجسےاسےکےئلںیہےسجایدںیہنراہہکاینپامنزںیماسےنزایدیتیکےہاییمکیکےہفہامگؿاغ بلےک
اطمقبلمعرکےافروجابیقرہایگےہاےسوپرارکےرھپدفدجسےرکے۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعازعلسینبدبعادمصل،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع،انبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
بجوکح صخشوھبؽرکمسقےکالخػرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1578

راوی  :ح٤یسی ،سٔیا٤ً ،٪ز ب ٩زی٨ار ،سٌیس ب ٩جبي ٍ حرضت ابً ٩باض ،ابی بٌٛ ٩ب

ض َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أُب َ ُّی
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسٌٔی ُس بِ ُُ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َّسا َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت
بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل تُ َؤاخ ِٔذنٔی ب ٔ َ٤ا َن ٔش ُ
یت َو ََل تُ ِزصٔ ِ٘ىٔی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔی ًُ ِ ّ
وسی ن ِٔش َیاّ٧ا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ ََ ٛت َب ِلٔ َ َّی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ٩ِ ًَ ٪
اَلِ ُول َی َٔ ٣ُ ٩ِ ٣
َّ
ٕ َُ ٟض َِٓ ٥أ َ ََ ٣ز أَصِ َُ ٠ط أَ َِ ٪ی ِذبَ ُحوا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِز ٔج ٍَ َ ٔ ٟیأِک ُ ََ ١ؿ ِی ُٔ ُض ِ٥
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ا ِٟب َ َ ٍا ُئ بِ ًَُ ٩از ٕٔب َوک َ َ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪سص َُِ ٥ؿ ِی ْ
ٔیس َّ
اٟذبِحَ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ً ٔ ِ٨سٔی
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز ُظ أَ ُِ ٪يٌ َ
َکوا ذََ ٔ ٟ
ٓ ََذبَ ُحوا َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ ٓ ََذ َ ُ
ٕ فٔی َص َذا ا ِ٤ٟکَا َٔ ٩ِ ًَ ٪حسٔیثٔ ا َّ
اَ ٚج َذ َْ ًَ َُ ٨
ٟظ ٌِ ٔي ِّی َویُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
ًَ َْ ٨
اَٟ ٚب َ ٕن ه ٔ َی َخي ِ ْ ٍ َٔ ٩ِ ٣طات َ ِی َِ ٟح َٕٓ ٥ک َ َ
ا ٪ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ي٘ ٔ ُ
َ
وب
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ
ی ٩بِٔ ٔ٤ث ٔ ١صَ َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َي٘ ٔ ُ
اٟز ِخ َؼ ُة َُي ِ َ ٍ ُظ أَ ََِ ٦ل َر َوا ُظ أَ ُّی ُ
ٕ فٔی َص َذا ا ِ٤َ ٟکَا َٔ ٪و َي ُ٘و ََُ ٢ل أَ ِزرٔی أَبَ َِ َِ ٠ت ُّ

ی ٩ِ ًَ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ

دیمحی،ایفسؿ،رمع نبدانیر،دیعس نب ریبجرضحتانب ابعس،ایبنب بعک ےسرفاتی رکےتںیہاںوہں ےنایبؿ ایک ہک ہک ایب نب
بعکےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسہکرضحتومٰیسہیلعامالسؾاکیلہپابرارتعاضرکانایسنؿےکببساھت،اوبدبعاہلل
(اامؾ اخبری)ےناہکہکریمےاپسدمحمنباشبرےنھکلاجیھبہکمہےساعمذنبلبجےنوباہطسانبوعؿیبعشےسرفاتیایکےہہک
رضحترباءنباعزبےکاہںھچکامہمؿرہھٹےوہےئےھت۔اںوہںےنا ےنرھگفاولںوکمکحدایہکاؿےکےئلذحبرکںی،اس
ےسلبقہکامنزےسافرغوہاتہک امہمؿاھکںیئ،انچہچنرھگفاولںےنامنزےسےلہپذحبرکایل،آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
ولوگں ےن ایبؿ ایک ہک وت آپ ےن مکح دای ہک دفابرہ ذحب رکںی ،رباء نب اعزب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ریمے اپس رکبی اک اکی ہچب ااسی ےہ وج وگتش یک دف رکبویں ےس ااھچ ےہ ،انب وعؿ رطبقی ،یبعش لقن رکےت ںیہ اس ہگج رہھٹ
اجےت ےھت افر دمحم نب ریسنی ےس ایس دحثی یک لثم رفاتی ایک ےہ افر ےتہک ےھت ہک ےھجم ولعمؾ ںیہ ہک اؿ ےک العفہ دفرسفں ےک
ےئل یھب ہی ااجزت یھت ای ںیہن افراس وک اویب ےن انب ریسنی ےس اںوہں ےن اسن ےس اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس
لقنایک۔

رافی  :دیمحی،ایفسؿ،رمعنبدانیر،دیعسنبریبجرضحتانبابعس،ایبنببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
بجوکح صخشوھبؽرکمسقےکالخػرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1579

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہ ،اسوز بٗ ٩یص ،حرضت ج٨سب

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اَلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُج َِ ٨س ّبا َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

اس ٔ ٥اہللٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی َی ِو َٔ ً ٦ی ٕس ث ُ ََّ ٥خ َل َب ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ذبَحَ َٓ ِ٠يُ َب ِّس ِ٣َ ٢کَاَ َ ٧ضا َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یَ ٩ِ ُٜذبَحَ ََِٓ ٠ی ِذبَحِ ب ٔ ِ

امیلسؿنب جب،ہبعش،اوسدنبسیق،رضحتدنجبےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےک اپس وموجد اھت ہک آپ ےن دیع یک امنز ڑپیھ ،رھپ ہبطخ دای افر رفامای ہک سج صخش ےن ذحب رکایل ےہ اس وک اچےیہ ہک اس ےک
دبےلدفرساذحبرکے،افرسجےنذحبںیہنایکاسوکاچےیہہکفہاہللےکانؾرپذحبرکے۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،اوسدنبسیق،رضحتدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیمیومغساکایبؿ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
نیمیومغساکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1580

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩ات ،١نرض ،طٌبہَ ،فاض ،طٌيی ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا اِ ٨َّ ٟرض أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َٔف ْاض َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َّ
اٟظ ٌِ ٔي َّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ٩
ُ
َ
َا ُک بٔاہللٔ َوًُ ُ٘ ُ
وض
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ َٔ ٩و َٗ ِت ُ
 ١أِ ٔ٨َّ ٟص َوا َِ ٟیٔ٤ي ُن ا ُِ ٤ُ َِ ٟ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِل ََ ٜبائٔزُ ِاْل ٔ ِ َ
دمحم نباقملت ،رضن ،ہبعش ،رفاس ،یبعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیلہنع آرضحنت یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس رفاتی
رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ةکرئ (ہی ںیہ) اہلل ےک اسھت یسک وکرشکی رکان ،امں ابپ یک ان رفامین رکان ،یسک سفن اک لتق رکان ،وھجیٹ مسق
اھکان۔
رافی  :دمحم نباقملت،رضن،ہبعش،رفاس،یبعش،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکےبکشوجولگاہللےکدہعافراینپومسقںےکذرہعیوھتڑییسؼ...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکےبکشوجولگاہللےکدہعافراینپومسقںےکذرہعیوھتڑییس تمیرخدیےت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1581

راوی ٣ :وسی اب ٩اسٌ٤ی ،١ابوًوا٧ہ ،اً٤ع ،ابووائً ،١بس اہلل

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َٕ ًَل َی یَٔ٤ي ٔن َػبِ ٍ ٕ َي ِ٘ َت ٔل ٍُ ب ٔ َضا َ٣ا َ ٢ا ِ٣ز ٔ ٕئ ُِ ٣شَٟ ٥ٕ ٔ ٠ق ٔ َی اہللَ َوصُ َو ًََِ ٠یطٔ ُ َِـ َبا َُٓ ٪أَِ٧زَ َ ٢اہللُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
آِ ِاْل َی ٔة ٓ ََس َخ َ ١اَلِ َ ِط ٌَ ُث بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا
ک ِ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
َت ِؼس َٔی ٙذََ ٔ ٟ
و ٪بٔ ٌَ ِض ٔس اہللٔ َوأَیِ َ٤أ٧ض ٔ ِ ٥ثَ َ٨ّ ٤ا َّٗ ٔ ٠یَل ِلٔ َی ٔ ٔ
یَ ٩ي ِظتَ ٍُ َ

ق ابِ ٔ ٥ٓ ٕ ًَ ٩لٔی َٓأ َ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ ٥ِ ُٜأَبُو ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤اُٟوا ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا َ ٢ف ٔ َّی أُِ٧زَِٔ ٟت کَاِ َ ٧ت لٔی بٔئ ِْز فٔی أَ ِر ٔ

ٕ ًََِ ٠ی َضا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِّي َ٨ت َ
ُک أَ ِو َیٔ٤يُ ُ٨ط ُُِٗ ٠ت ِٔذّا َی ِحُ ٔ ٠
َٕ ًَل َی یَٔ٤ي ٔن َػبِ ٍ ٕ َوص َُو ٓ َٔیضا َٓا ٔج ْز َي ِ٘ َت ٔل ٍُ ب ٔ َضا َ٣ا َ ٢ا ِ٣ز ٔ ٕئ ُِ ٣شَٟ ٥ٕ ٔ ٠ق ٔ َی اہللَ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َوص َُو ًََِ ٠یطٔ ُ َِـ َبا ُ٪
َحَ ٠
ومیس انب اامسلیع ،اوبوعاہن ،اشمع ،اوبفالئ ،دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامای سجصخشےنوھجیٹمسقاسےئلاھکح ہکیسکاملسمؿاکامؽاڑاےئوتفہاہللےساساحؽںیمےلماگہکاہللاعت یاس
رپ بضانکوہاگ،انچہچناہللاعت یےناسیکدصتقیںیمہیآتیانزؽرفامح ہکےبکشوجولگاہللےکدہعافراینپومسقںےک
اسھتوھتڑااساعمفہضفوصؽرکےت ںیہ(آرخآتیکت)اثعشنبسیقآےئوتوپاھچہکدبعارلنمحمتولوگںےسایکایبؿرکےت
وہ،ولوگںےناتبایہکاسرطحایبؿرکےتںیہاںوہںےناہکہیآتیریمےابرےںیمانزؽوہح ریمےافرریمےاچچزاداھبح 
ےکدرایمؿاکیونکںیےکقلعتمزناعاھت،انچہچنںیمروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم احرضوہاوتآپےنرفامایہک وت
وگاہ  شیرکای فہ مسق اھکےئ ںیمےن رعضایک ایروسؽاہللفہوتمسقاھک یہ ےلاگ وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای ہک وج
آد ی مسق اھکےئ افر فہ اینپ مسق ںیم وھجاٹ وہ اتہک یسک املسمؿ اک امؽ اڑاےئ وت ایقتم ےک دؿ اہلل ےس اس احؽ ںیم ےلم اگ ہک اہلل اک
اسرپ بضوہاگ۔
رافی  :ومیسانبالیعمس،اوبوعاہن،اشمع،اوبفالئ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسزیچںیممسقاھکانسجاکامکلہنوہ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اسزیچںیممسقاھکانسجاکامکلہنوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1582

ابو٣وسی
راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،بزیس ،ابی بززہ،
ٰ

وسی َٗا َ ٢أَ ِر َس َ٠ىٔی أَ ِػ َحابٔی ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِسأَُٟطُ ا ُِ ٟح ََِ ٤ل ََ٘ َٓ ٪ا ََ ٢واہللٔ َلَ أَ ِحًَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤ل َی َط ِی ٕئ َو َوا َٓ ِ٘ ُتطُ َوص َُو ُ َِـ َبا ُ٤َّ ٠َ َٓ ٪ا أَ َت ِي ُتطُ َٗا َ ٢اَ ِ ٧لِ ِٙ ٔ ٠لٔ َی
ک َٓ ُ٘ ِ ٪َّ ٔ ِ ١اہللَ أَ ِو ِ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِح٥ِ ُُٜ٠ٔ٤
أَ ِػ َحاب ٔ َ
دمحم نب العء ،اوبااسہم ،ربدی ،ایب ربدہ ،اوب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ےھجم ریمے اسویھتں ےن یبن یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اجیھب اتہک ںیم آپ ےس وساری اموگنں سج فتق ںیم آپ یک دختم ںیم احرض وہا اس فتق آپ
ہصغیکاحتلںیمےھت،آپ ےنرفامایدخایکمسقںیمںیہمتوکح وساریںیہندفںاگ(رھپاسےکدعب)بجںیمآپیکدختم
ںیماچنہپوتآپےنرفامایہکا ےناسویھتںےکاپساجرکوہکاہللایاہللےکروسؽںیہمتوساریدےتیںیہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،ایبربدہ،اوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اسزیچںیممسقاھکانسجاکامکلہنوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1583

راوی ً :بساٌٟزیز ،ابزاہی ،٥ػاٟح ،اب ٩طہاب ،ح ،ححادً ،بساہلل ب٤ً ٩ز ٤٧ي ٍی ،یو٧ص ب ٩یزیس ایلی ،زہزی ،رعوہ ب٩
زبي ٍ ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،وً٤٘٠ہ ب ٩وٗاؾ وًبیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ سے حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اب ح و َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟححَّا ُد َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا٤َ ٨ُّ ٟيِ ٍ ُّٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی َُ ٩ِ ًَ ٥ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َو ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ َ٩
رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َو َسٌ َ
َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس اَلِ َیِل ٔ ُّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اٟزُّصِز ٔ َّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُ ِ
ِ ١اْلٔٓ ِٔک
َو َّٗاؾٕ َوًُب َ ِی َس اہللٔ بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ َِ ٩حسٔیثٔ ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َٗا َََ ٟ ٢ضا أَصِ ُ
رش ِاْلیَا ٔ
ت ک ُ ََّ ٠ضا فٔی
َ٣ا َٗاُٟوا َٓب َ َّ ٍأَصَا اہللُ ٔ٤َّ ٣ا َٗاُٟوا ک ُ ٌَّ ١ح َّسثَىٔی كَائ ٔ َٔ ّة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟحسٔیثٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ِ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
یَ ٩جاُُا ب ٔ ِاْلٔٓ ِٔک ا َِ ِ ٌَ ٟ

بَ َزائًَٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ ِّ
ُقابَتٔطٔ ُٔ ٨ِ ٣ط َواہللٔ ََل أ ُ ِنٔ ًَُٔ ٙل َی ِٔ ٣ش َل ٕح َط ِیئّا أَبَ ّسا َب ٌِ َس َّأ ٟذی
اٟؼ ِّس ُ
یَ ٙوک َ َ
ا ٪یُ ًَِ ُٙٔ ٔ٨ل َی ِٔ ٣ش َل ٕح َ َ ٔ ٟ

ُ
َٗا ٌََ ٔ ٟ ٢ائٔظَ َة َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َوَلَ َیأ ِ َت ٔ ١أُوُٟوا ا َِِ ٟٔـ َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١و َّ
ُقبَی ِاْل َی َة َٗا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ بَل َی َواہللٔ ِنِّٔی ََلُح ُّٔب
اٟش ٌَةٔ أَ ِ ٪یُ ِؤتُوا أولٔی ا ِِ ُ ٟ
ا ٪یُ َِِ ٠ًَ ُٙٔ ٔ٨یطٔ َو َٗا ََ ٢واہللٔ ََل أَِ٧زًُٔ َضا ًَ ُِ ٨ط أَبَ ّسا
َف َج ٍَ ِلٔ َی ِٔ ٣ش َل ٕح اَ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة َّأًٟی ک َ َ
أَ َِ ٪ي ِِ ٔ َ
َف اہللُ لٔی َ َ
دبعازعلسی،اربامیہ،اصحل،انباہشب،ح،اجحج،دبعاہللنبرمعریمنی،ویسننبسیدیایلی،زرہی،رعفہنبزریب،دیعسنببیسم،
فہمقلعنبفاقصفدیبعاہللنبدبعاہللنب ہبتےسرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاہعقاکف
ےک قلعتم (بج ولوگں ےن اؿ رپ تمہت اگلح  یھت افر اہلل اعت ی ےن اؿ یک رباءت اظرہ رکدی) رفاتی رکےت ںیہ اؿ ںیم ےس رہ
اکیےندحثی اکاکی اکی ڑکٹاایبؿایک (رضحتاعہشئاک ایبؿےہ)اہللاعت یےنِ ﴿،إ َّؿ َّ ِ
ي َ ٹخ ُتا ِنٹ ْ ِٔلف ْ ِک﴾،وپریدسآںیتی
ال َ
ریمیرباءتںیمانزؽرفامںیئ،رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعحطسمیکذاتںیمرقاتبیکفہجےسرخچایکرکےتےھت۔اںوہں
ےن اہک ہک دخا یک مسق اب حطسم یک ذات رپ ھچک یھب رخچ ہن رکفں اگ ،ہکبج اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رپ اتہبؿ ابدنےنھ ںیم فہ یھب
م ُک
ْي ُأ ُفُاالْفَ ْض ِل ِ ْن ْم َفال َّسعَ ِش َأ ْؿ ُ ْت ُتا ُأ ِفَلال ْ ُق ْزز ٹ َت﴾،رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
رشکیوہاوتاہللےنہیآتیانزؽیکَ ﴿،ف َل َنٔ َ ِ
ےناہکہکدخایکمسقںیمدنسپرکاتوہںہکاہللاعت یےھجمشخبدے،رھپحطسموکدفابرہ بسدوتسراسقبرخچدانیرشفعایکافراہک
ہکدخایکمسقںیماسرخچوکیھبکیھبدنبہنرکفںاگ۔
رافی  :دبعازعلسی،اربامیہ،اصحل،انباہشب،ح،اجحج،دبعاہللنبرمعریمنی،ویسننبسیدیایلی،زرہی،رعفہنبزریب،دیعسنب
بیسم،فہمقلعنبفاقصفدیبعاہللنبدبعاہللنب ہبتےسرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اسزیچںیممسقاھکانسجاکامکلہنوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1584

راوی  :ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوارث ،ایوبٗ ،اس ،٥زہس٦

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
وسی اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت
وب ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٩ِ ًَ ٥زص َِسَٗ ٕ ٦ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س أَبٔی َُ ٣
ث َح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ

َٕ أَ َِ ٪لَ یَ ِح٨َ ٠َ ٔ٤ا ث ُ َّ٥
َاس َت ِح َ٨َ ٠ِ ٤ا ُظ َٓ َحَ ٠
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َن ََفٕ ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِط ٌَزٔیِّي َن ٓ ََوا َٓ ِ٘ ُت ُط َوص َُو ُ َِـ َبا ُِ ٓ ٪
ٕ ًَل َی یَٔ٤ي ٕن َٓأ َ َری َُي ِ َ ٍ َصا َخي ِ ّ ٍا َٔ ٨ِ ٣ضا ِ ٔ ََّل أَ َت ِی ُت َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْ ٍ َو َت َح َّ٠ِ ٠ت َُضا
َٗا ََ ٢واہللٔ ِ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َلَ أَ ِحُ ٔ ٠
اوبرمعم،دبعاولارث،اویب،اقمس،زدہؾےسرفاتیرکےتںیہہکمہاوبومٰیسارعشیےکاپسےھٹیبوہےئےھتوتاںوہںےناہکہک
ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم دنچ ارعشویں ےک اسھت وساری امےنگن ےک ےئل احرض وہا ،ںیم بج احرض وہا
اسفتقآپےصغںیمےھت،مہےنآپےسوساریام یگ،وتآپےنمسقاھکح ہکمہوکوساریہندںیےگ،رھپرفامایہکدخایکمسق
ںیمیسکابترپاہللیکتیشمےکاطمقبمسقاھکاتوہںافرالھبح اسےکالخػںیماپاتوہںوتفیہرکاتوہںوجرتہبےہافرمسقوک
وتڑداتیوہں۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،اویب،اقمس،زدہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح صخشےہکہکدخایکمسقںیمآجالکؾںیہنرکفںاگ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
بجوکح صخشےہکہکدخایکمسقںیمآجالکؾںیہنرکفںاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1585

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب٣ ،شیب

رض ِت أَبَا كَأٟبٕ ا َِ ٟوَٓاةُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َح َ َ

َک ب ٔ َضا ً ٔ َِ ٨س اہللٔ
اد َ ٟ
َجائ َ ُط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ١ِ ُٗ ٢لَ ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ کَّ ٤َ ٔ ٠ة أ ُ َح ُّ

اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،بیسم ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک بج اوباط بل یک فافت اک فتق رقبی آای وت اؿ ےک
﵀َّد ہدےیجیںیماہللےکزندکیاسےکذرہعیآپ
اپسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیےلےئگافررفامایہک َل ِإلَ َش ِإ َّلا ُ

ےکےئلوگتفگرکفںاگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیعسنببیسم،بیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
بجوکح صخشےہکہکدخایکمسقںیمآجالکؾںیہنرکفںاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1586

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی٤ً ،١ارہ بٌ٘ٗ ٩اَ ،ابوزرًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ١ح َّسثَ َ٨ا ًُ ََ ٤ارةُ بِ ُ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ا٪
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کََ ٤َ ٔ ٠تا َٔ ٪خٔٔی َٔ َتا ًَٔ ٪ل َی اَ ٠ِّ ٟشا َٔ ٪ث٘ٔی ََ ٠تا ٔ ٪فٔی ا ِٔ٤ٟیزَا َٔ ٪حب ٔيب َ َتا ِٔ ٪لٔ َی اَّ ٟز ِح َُ ٩ٔ ٤س ِب َح َ
ا ٪اہللٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔی٥
اہللٔ َوب ٔ َح ِ٤سٔظ ٔ ُس ِب َح َ
ہبیتق نبدیعس،دمحم نب لیضف ،امعرہنباقعقع،اوبزرہع ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی رکےت ںیہاںوہںےنایبؿ
ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دف املکت اےسی ںیہ وج زابؿ رپےکلہ ںیہ (نکیل) وتؽ ںیم اھبری ںیہ افر دخافدن
بٹ
لْغ ِت
﵀َّا َؼ ِم۔
﵀َّ َف ِجَمْ ِدـِ ُص ْتٹجَا َؿا ِ
اعت یوکوبحمبںیہ(فہاملکتہیںیہ) ُص ْتٹجَا َؿا ِ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبلیضف،امعرہنباقعقع،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
بجوکح صخشےہکہکدخایکمسقںیمآجالکؾںیہنرکفںاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1587

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًیً ،١بساٟوحس ،اً٤ع ،ط٘یً ،ٙبس اہلل

یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ٢
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ات َلَ
ِی ََ ٣َ ٩ِ ٣
ِی ََ ٣َ ٩ِ ٣
ات یَ ِح ٌَ ُ
ِ ١هَّلِل ًّ ٔ ٧سا أ ُ ِزخٔ َ ١اَ ٨َّ ٟار َو ُُِٗ ٠ت أ ُ ِ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَّ ٤َ ٔ ٠ة َو ُُِٗ ٠ت أ ُ ِ َ

ِ ١هَّلِل ًّ ٔ ٧سا أ ُ ِزخٔ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة
َی ِح ٌَ ُ

ومیس نب اامسلیع ،دبعاولدح ،اشمع ،قیقش ،دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اکی ہملک رفامای
افرںیمےندفرسا(ایسایقس)رپاہک(آپےنرفامایہک)وجصخشاساحؽںیمرمےہکاہللاعت یاکیسکوکرشکیانباتوہوتفہدفزخ
ںیماجےئاگ،ںیمےناہکہکوجصخشاساحؽںیماجےئہکفہاہللاکرشکیہنانبےئوتتنجںیمدالخوہاگ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،دبعاولدح،اشمع،قیقش،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجمسقاھکےئہکاینپویبیےکاپساکیہنیہمکتہناجےئاگ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجمسقاھکےئہکاینپویبیےکاپساکیہنیہمکتہناجےئاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1588

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢ح٤یس ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢آل َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َّ
َ
یَِ ٟ ٩ی َّ ٠ة ث ُ ََّ٧ ٥زَ ََ٘ َٓ ٢ا ُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ آَِ ٟی َت َط ِض ّزا َٓ َ٘ا َ٢
ٔرش َ
رشبَ ٕة تٔ ِش ٌّا َوً ِ ٔ
ٔ ٩ِ ٣ن َٔشائٔطٔ َوکَاِ َ ٧ت ا ِنَِٔ ٜت رٔ ِج ُُ ٠ط َٓأ َٗ َا ٦فٔی َُ ِ ٣

ِ ٔ ََّّ ٪
ی٩
ٔرش َ
اٟظ ِض َز یَُٜو ُ ٪تٔ ِش ٌّا َوً ِ ٔ
دبعازعلسینبدبعاہلل،امیلسؿنبالبؽ،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبن یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ویبویں ےس االی ایک افر آپ اک ریپ ارتا وہا اھت۔ آپ ابالاخہن ںیم اسیتن دؿ کت میقم رےہ رھپ ارت آےئ،
ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس آپ ےن اکی امہ کت االیء ایک اھت وتآپ ےن رفامای ہک ہنیہم اسیتن دؿ اک یھب
وہاتےہ۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،امیلسؿنبالبؽ،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکح صخشمسقاھکےئہکںیمذیبنںیہنپںاگ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ارگوکح صخشمسقاھکےئہکںیمذیبنںیہنپںاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1589

راوی ً :لیً ،بساٌٟزیز ب ٩ابی حاز ،٦ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

َح َّسثَىٔی ًَل ٔ ٌّی َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َ ٩أَبٔی َحازٔ ٕ ٦أَ ِخبَ ٍَنٔی أَبٔی ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ َّ ٪أَبَا أ ُ َس ِی ٕس َػاح َٔب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ َ
و٣َ ٪ا
وض َخاز ٔ َُ ٣ض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢س ِض ِْ َ٘ ٠ِ ٔ ٟ ١وَ ٔ ٦ص َِ ١ت ِس ُر َ
رع َض ٓ ََس ًَا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٌَُّ ٔ ٟ ٥َ ٠زِ ٔسطٔ َٓکَاِ َ ٧ت ا ٌَِ ٟزُ ُ
َو َس ٥َ ٠أ ِ َ
َس َ٘ ِت ُط َٗا َ ٢أَ ِن َ٘ ٌَ ِت َٟطُ َت ِّ ٤زا فٔی َت ِو ٕر َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی َٔ ١حًَّی أَ ِػ َبحَ ًََِ ٠یطٔ ٓ ََش َ٘ ِت ُط ِٔیَّا ُظ

یلع،دبعازعلسینبایباحزؾ ،اوباحزؾ،لہسنبدعسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن ایبؿایکہک آرضحنتیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےکاحصیباوبادیسریضاہللاعتٰیلہنعےناشدییکوتآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدوعتیکاؿیکدنہلدختمرکریہیھت،
لہسےناینپوقؾےساہکہک متاجےتن وہہک ںیمےنآپ وکایکالپای؟ ںیمےنراتوک ربنت ںیموجھکرںیوگھبدںی اہیںکتہک بج

حبصوہح وتفیہںیمےنآپوکالپای۔
رافی  :یلع،دبعازعلسینبایباحزؾ،اوباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ارگوکح صخشمسقاھکےئہکںیمذیبنںیہنپںاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1590

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩اتً ،١بساہلل  ،اس٤اًی ١ب ٩ابی خاٟس ،طٌيیًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت
سوزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ َِّ ٩
ض َرض َٔی
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ َِ ٩س ِو َز َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َ٣ا َت ِت َ٨َ ٟا َطا ْة ٓ ََس َب ِِ َ٨ا َِ ٣ش ََ ٜضا ث ُ َّ٣َ ٥ا زٔ ِ٨َ ٟا ٨ِ َ ٧ب ٔ ُذ ٓ ٔیطٔ َحًَّی
َػ َار َط ًّ٨ا
دمحمنباقملت،دبعاہلل،اامسلیعنبایباخدل،یبعش،رکعہم،رضحتانبابعس ریضاہلل اعتٰیلہنع،رضحتوسدہریض اہللاعتٰیلہنع
زفہجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکامہریاکیرکبیرمیئگمہےناسیکاھکؽوکدابک 
(رگن)دےدای،رھپمہاسںیمرباربذیبنانبےترےہ،اہیںکتہکفہرپاینوہیئگ۔
رافی  :دمحمنباقملت،دبعاہلل،اامسلیع نبایباخدل ،یبعش،رکعہم ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع،رضحت وسدہ ریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکح صخشمسقاھکےئہکاسنلںیہناھکےئاگ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ارگوکح صخشمسقاھکےئہکاسنلںیہناھکےئاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1591

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤بً ٩ابصً ،ابص ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ًَٔ ٩اب ٔ ٕص ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗا َِ ٟت َ٣ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
َطب ٔ ٍَ آ َُ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠خ ِبز ٔب ُ ٓز ٕ َ٣أ ِ ُزو ٕ ٦ثَ ََلثَ َة أَیَّاَ ٕ ٦حًَّی َٔ ٟح َ ٙبٔاہللٔ َو َٗا َ ٢ابِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َٗا ٌََ ٔ ٟ ٢ائٔظَ َة ب ٔ َض َذا
دمحمنبوی ف،ایفسؿ،دبعارلنمحنباعسب،اعسب،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہک
دمحمیلصاہللہیلع فآہلفملسےکرھگفاولںےکاسنلےکاسھت ںویںیکرفیٹریسوہرکنیتدؿوتمارتںیہناھکح ۔اہیںکتہکآپ
اہللاعت یےساجےلمافرانبریثکےنوباہطسایفسؿ،دبعارلنمح،اعسب،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعہیدحثیلقنیکےہ۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،دبعارلنمحنباعسب،اعسب،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ارگوکح صخشمسقاھکےئہکاسنلںیہناھکےئاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1592

راوی ٗ :تيبہ٣ ،اٟک ،اسح ٙبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک سے روایت َکےت ہیں ٛہ ابوك٠حہ رضی اہلل تٌا ٰلی

ً٨ہ ےن ا ٦س٠ی ٥رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو كَ َِ ٠ح َة َٔل ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی ٕ٥
رع ُٖ ٓ ٔیطٔ ا ُِ ٟحو ََ ٓ ََض َِ ٨ِ ٔ ً ١س ٔک َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َٓ َ٘اَِ ٟت َن ٌَ ِ٥
َِ َ٘ ٟس َسُ ٌِ ٔ٤ت َػ ِو َت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؿٌٔیّٔا أَ ِ ٔ

َ
َق ّاػا َٔ ٩ِ ٣طٌٔي ٍ ٕ ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ ِت خ َّٔ ٤ارا ََ ٟضا َِٓ ََّٔ ٠ت ا ِٟد ُِبزَ ب ٔ َب ٌِ ٔـطٔ ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َِ ٠تىٔی ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ِ َج ِت أَ َِ
َٓأ ِ َ
اض َٓ ُ٘ ُِ ٤ت ًََِ ٠یض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َص ِب ُت ٓ ََو َج ِس ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َو ٌََ ٣طُ اُ ٨َّ ٟ

َک أَبُو كَ َِ ٠ح َة َٓ ُُِ٘ ٠ت َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٌَ ٣َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ٥َ ٠ط ُٗو ُ٣وا َٓاَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َسَ ٠
َواَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت بَي ِ َن أَیِسٔیض ٔ َِ ٥حًَّی ٔجئ ُِت أَبَا كَ َِ ٠ح َة َٓأ َ ِخب َ ِ ٍتُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو كَ َِ ٠ح َة یَا أُُ َّ٦سَِ ٠ی ِٕ َٗ ٥س َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ
اض َوَِ ٟی َص ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َّٔ ٩ِ ٣
اٟل ٌَا٣َ ٔ ٦ا ُِ ٧لٌ ُُٔ ٤ض َِ٘ َٓ ٥اَِ ٟت اہللُ َو َر ُسوُٟطُ أَ ًِ ََٓ ٥ُ ٠اَ ِ ٧ل ََٙ ٠أَبُو كَ َِ ٠ح َة َحًَّی َٟق ٔ َی َر ُسو َ ٢اہللٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠واُ ٨َّ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَٗ َِب ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو كَ َِ ٠ح َة َحًَّی َز َخ ََل َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ک ا ِٟد ُِبز ٔ َٓ ُٔ َّت
ک ا ِٟد ُِبز ٔ َٗا ََٓ ٢أ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َو َس ََّ ٥َ ٠صِّ ُ٠یم َیا أُُ َّ٦سَِ ٠ی ٕ٣َ ٥ا ً ٔ َِ ٨س ٔک َٓأ َ َت ِت ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ْص ِت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ّٕ َّٜ ًُ ٥ة ََ ٟضا َٓأ َ َز َِ ٣ت ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َٔ ٓ ٢یطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َطا َئ اہللُ أَ َِ ٪ي ُ٘و َ ٢ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ائ ِ َذ ِ٪
َو ًَ َ َ
َ
َ ٌٟٔرشة ٕ َٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ضَٓ ٥أَکَُ٠وا َحًَّی َطبٌٔوا ث ُ َُّ َِ ٥جوا ث ُ ََّٗ ٥ا ٢ائ ِ َذ َِ َ ٌٟٔ ٪
َّ
ِ ُجوا ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
ُ
َ
ِ
َ َ
َ َ
رشة ٕ َٓأذ ٔ َُ َٟ ٪ض َِٓ ٥أکَُ٠وا َحًی َطب ٔ ٌُوا ث ُ ََّ َ ٥
َ
ُوَ ٪ر ُج َّل
و ٪أَ ِو ثَ َ٤اَ ٧
رشة َٕٓأَک َ َ ١ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦ک ُ ُُّ ٠ض َِ ٥و َطب ٔ ٌُوا َوا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦س ِب ٌُ َ
ائ ِ َذ َِ َ ٌَ ٔ ٟ ٪
ہبیتق ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن اؾ میلس ریض اہلل
اعتٰیلاہنعےساہکہکںیمےن روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک زمکفرآفازینسےہسجےسےھجموھبکاکارث ولعمؾوہا،اہمترے
اپسوکح زیچاھکےنیکےہ؟اؾمیلسےناہکاہں۔رھپوجیکدنچرفایٹںاکنںیل،رھپاانپدفہٹپےلرکاسےکاکیوکےنںیمرفیٹٹیپل
دی ،رھپ ےھجم روسؽ اہلل ےک اپس اجیھبانچہچن ںیم ایگ وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دجسم ںیم اپای ،افر آپ ےک اسھت
ولگیھبےھت۔ںیماؿولوگںےکاپساجرکڑھکاوہاوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکںیہمتاوبہحلطریضاہللاعتٰیل
ہنعےناجیھبےہںیمےناہکیجاہں،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن ا ےناسویھتںےساہکہکاوھٹ،انچہچنہیولگرفاہنوہےئ
افر ںیم اؿ ےکآےگآےگ اھت ،اہیں کت ہک ںیم اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اچنہپ افر اؿ وک ربخدی وت اوبہحلط ےن اہک اے اؾ
میلس،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئںیہوکح اھکےنیکزیچںیہنوجآپاںیہنالھکںیئ،وتاؾمیلسےناہکاہللافراس

ےکروسؽیہزایدہاجےتنںیہ،اوبہحلطاجرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسےلم،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
اےاؾمیلسریتےاپسوجھچکےہفہےلآ،اؾمیلسےنفیہرفیٹ شییک،رضحتاسناکایبؿےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناسرفیٹوکڑکٹےڑکٹےرکےناکمکحدایوترفیٹڑکٹےڑکٹےوہیئگافراؾمیلسےناینپیپکےسیھگوچنڑرکاکنالافراس
وک اس ںیم المای ،رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ ھچک ڑپاھ وج ھچک اہلل ےن اچاہ ،رھپ رفامای ہک دس آدویمں وک ادنر الب
الؤانچہچن ولگ ادنر البےئ ےئگ ،وت اؿولوگں ےن ریس وہ رک اھکای رھپ آپ ےن رفامایہک دس آدویمں وک ادنر البؤانچہچن دس آد ی ادنر
البےئےئگ،ایسرطح(دسدسرکےک)وپریامجتعےنوخبٹیپرھبرکاھکایافراسامجتعںیمخرتایایسآد یےھت۔
رافی  :ہبیتق ،امکل ،اقحس نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؾ میلس
ریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومسقںںیمتیناکایبؿ...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ومسقںںیمتیناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1593

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسً ،بساٟوہاب ،یحٌی ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ب ٩وٗاؾ ٟیثی ،حرضت ً٤ز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩خلاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔی ٕس َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ ََ ٩و َّٗاؾٕ َّ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اِ ٠ٟیثٔ َّی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ئ َ٣ا َ َ ٧وی ٓ ََ ٩ِ ٤کَاِ َ ٧ت صٔ ِح َزتُ ُط ِلٔ َی اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َٓض ٔ ِح َزتُ ُط ِلٔ َی اہللٔ َو َر ُسؤ ٟطٔ َو َ ٩ِ ٣کَاِ َ ٧ت
َي ُ٘و ُ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا اَلِ َ ًِ َ٤ا ُ ٢بٔاَّ ٨ِّ ٟیةٔ َؤِ٤َ َّ ٧ا َٔل ِ٣ز ٔ ٕ

صٔ ِح َزتُ ُط ِلٔ َی ُزَ ِ ٧یا ي ُٔؼيبُ َضا أَ ِو ا َِ ٣زأَة ٕیَ َتزَ َّو ُج َضا َٓض ٔ ِح َزتُطُ ِلٔ َی َ٣ا صَا َج َز َِِٔ ٟیطٔ

ہبیتق نب دیعس ،دبعاولاہب ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب اربامیہ ،ہمقلع نب فاقص یثیل ،رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اامعؽ تین رپ وموقػ ںیہ افر
ااسنؿوکفیہےلماگسجیکتینرکے،سجصخشیکرجہتاہللافراسےکروسؽیکرطػوہیگوتاسیکرجہتاہللافراسےک
روسؽیہےکےئلےہافر سجصخشیک رجہتداینیک رطػوہیگاتہکفہاےس اپےل،یسکوعرت یکرطػوہاتہکاسےساشدی
رکےلوتاسیکرجہتایسزیچیکرطػوہیگسجیکرجہتیک۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،دبعاولاہب ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب اربامیہ ،ہمقلع نب فاقص یثیل ،رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح شاانپامؽذنرافروتہبےک رررپدصہقرکے۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
بجوکح شاانپامؽذنرافروتہبےک رررپدصہقرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1594

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟکً ،بساہلل بٌٛ ٩ب

اب أَ ِخب َ َ ٍن ٔی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َ ٍنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َ
یم َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ََ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک ف ٔی َحسٔیثٔطٔ َو ًَل َی
َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َوک َ َ
اَٗ ٪ائ َٔس ٌِ ٛبٕ ٔ ٩ِ ٣بَٔ٨یطٔ ح ٔي َن ًَ ٔ َ
َّ
آِ َحسٔیثٔطٔ ِ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪ت ِوبًَٔی أَنِّی أََ ِ ٧د٣َ ٩ِ ٣ٔ ٍُ ٔ ٠الٔی َػ َس َٗ ّة ِلٔ َی اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
اٟث ََلثَ ٔة َّأ ٟذ َ
یُ ٩خ ُِّٔ ٠وا َٓ َ٘ا َ ٢فٔی ٔ ٔ
َک
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٔ ٣ش ِ
ک َٓ ُض َو َخي ِ ْ ٍ َ ٟ
ک َب ٌِ َف َ٣اَ ٔ ٟ
ک ًََِ ٠ی َ

ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعارلنمحنبدبعاہللنببعکنبامکل،دبعاہللنببعکےسرفاتیرکےتںیہہک
بعکبجانئانیوہےئگوتاکیاصازبادےاؿوکڑکپرکےلاجےت،بعکنبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکاؿیک

اسرفاتیںیموجاؿنیترضحاتےکقلعتمےہوجزغفہوبتکںیمےھچیپرہےئگےھت۔اںوہںےناینپدحثیےکآرخںیمایبؿایک
ہکریمیوتہبہیےہہکںیماانپاسرا امؽاہللےکراہںیمافراسےکروسؽیکرطػےسدصہقرکدفںوتیبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکاانپھچکامؽا ےنفاےطسرھکےلہیریتےےئلرتہبےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعارلنمحنبدبعاہللنببعکنبامکل،دبعاہللنببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح صخشاھکےنیکزیچ جاؾرکے۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
بجوکح صخشاھکےنیکزیچ جاؾرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1595

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤س ،ححاد ،اب ٩جزیخً ،لاءً ،بیسہ ب٤ً ٩ي ٍ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟححَّا ُد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢ز ًَ ََ ًَ ٥لائْ أََّ٧طُ َسًُ ٍَ ٔ٤ب َ ِی َس بِ َ٤َ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة

رش ُب ً ٔ َِ ٨س َصا ًَ َش َّل َٓ َت َو َاػ ِی ُت أََ٧ا َو َحٔ َِؼ ُة
َتزِ ًُ ُ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ی ُِ ُٜ٤ث ً ٔ َِ ٨س َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع َو َي ِ َ

ک رٔیحَ ََِ ٣آ ٔي َ ٍ أَکََِ ٠ت ََِ ٣آ ٔي َ ٍ ٓ ََس َخ ًََ ١ل َی
أَ َّ ٪أَیَّت َ َ٨ا َز َخ َِ ٠َ ًَ ١ی َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٠ِ َٓ ٥َ ٠ت ُ٘ ِِ ١نِّٔی أَ ٔج ُس َٔ ٨ِ ٣
َبِ ُت ًَ َش َّل ً ٔ َِ ٨س َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع َو ٩َِ ٟأًَُو َز َُ ٟط َٓ َ٨زََِ ٟت یَا أَ ُّی َضا أ ٨َّ ٟي ُّی  ٥َ ٔ ٟتُ َ ِّ
َح ُ٦
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َََ ٢ل بَ ِٔ َ ١
ِ ٔ ِح َساص َُ٤ا َٓ َ٘اَِ ٟت ذََ ٔ ٟ
َبِ ُت ًَ َش َّل و َٗا َ٢
ک ِ ٔ َِ ٪تتُوبَا ِلٔ َی اہللٔ ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َو َحٔ َِؼ َة َؤِذِ أَ َ َّ
َس أ ٨َّ ٟي ُّی ِلٔ َی َب ٌِ ٔف أَ ِز َوا ٔجطٔ َحسٔی ّثا ِ َ٘ ٔ ٟؤٟطٔ بَ ِٔ َ ١
َ٣ا أَ َح َّ ١اہللُ ََ ٟ
وسی ًَ ِ ٩ص ٔظَ اَ ٕ ٦و ٩َِ ٟأًَُو َز َٟطُ َو َٗ ِس َح َُِ ٔ٠ت ٓ َََل تُ ِدبٔ ٍ ٔی ب ٔ َذٔ ٔ ٟک أَ َح ّسا
لٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩

نسحنبدمحم،اجحج،انبرججی،اطعء،دیبعہنبضحری،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہفہایبؿرکیتںیہہکیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسزبنی تنب شحےکاپسرہھٹےت ےھتافراؿےکاپسدہشےتیپ ےھت،وتمہےن افرہصفحریض اہللاعتٰیلہنع

ےنابمہروشرہایکہکمہںیمےسسجےکاپسیھبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالںیئوتفہےہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکہنمےساغمریفیکوبآریہےہایکآپےناغمریفاھکایےہیبنیلص اہللہیلعفآہلفملساؿںیمےساکیےکاپسرشتفیالےئوت
آپےس یہیاہک ایگآپ ےن رفامایہکںیہن ہکلبںیم ےن زبنیتنب شح ےکاپسدہش ایپےہ افرابیھبکدہش ہنویپںاگوتہیآتی،
َ
َل ﴾ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع فہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اطخب ےہ۔ ﴿ َف ِإ ْذ َأ َّ
تّ ُؾ َم َأ َ َّ
َس
جا ُ
﴿ن َأ ُّ َا النّ ِتٹ ُّیمِلَ ُ َ ِز
﵀َّ َ َ
َ
َ
َٹ
ب َأزْ َفا ِ ٹخ ِش َج ًِت﴾ ،آپ ےکاسوقؽیک رطػااشرہےہہک ہکلبںیمےن دہشایپےہافر ھجم ےساربامیہ نبومٰیس ےن
النّ ِتٹ ُّی ِإ ََل ْ ِ
وباہطساشہؾایبؿ ایک ےہہکآپ ےنرفامای اھتہک ںیم ےن مسقاھک یےہہکابیھبک ہن ویپںاگاس یک ربخ یسکوک ہن رکان(نکیلاںوہں
ےناظرہرکدای)
رافی  :نسحنبدمحم،اجحج،انبرججی،اطعء،دیبعہنبضحری،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذنروپریرکےناکایبؿ...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ذنروپریرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1596

راوی  :یحٌی ب ٩ػاٟح٠ٓ ،یح ب ٩س٠امی ،٪سٌیس ب ٩حارث ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا َُِٓ ٠یحُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و ُ٢
ْخ ُد بٔاِ ٨َّ ٟذرٔ
ِ َؤِ٤َ َّ ٧ا ي ُِش َت ِ َ
أَ َو ٥َِ ٟیُ َِ ٨ض ِوا ًَ ِ ٩اِ ٨َّ ٟذرٔ ِ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اِ ٨َّ ٟذ َر َلَ ُي َ٘ ِّس َُ ٦ط ِیئّا َو ََل یُ َؤ ِّ ُ
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟبدٔی ٔ١
فلت
ییحینباصحل ،نبامیلسؿ،دیعسنباحرث،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاؿوکےتہکوہےئانسہکایک
ولوگںوکذنرےسعنمںیہنایکایگےہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکہکذنریسکزیچوکہندقمؾرکیتکسےہافرہنومرخ

رکیتکسےہرصػذنرےکذرہعیلیخباکامؽرخچوہاتےہ۔
فلت
رافی  :ییحینباصحل ،نبامیلسؿ،دیعسنباحرث،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ذنروپریرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1597

راوی  :خَلز ب ٩یحٌی  ،سٔیا٨٣ ،٪ؼورً ،بساہلل ب٣ ٩زہ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َخ ََّل ُز بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َ َ ٧هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ

ْخ ُد بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟبدٔی ٔ١
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اِ ٨َّ ٟذرٔ َو َٗا َُ َّ ٧ِٔ ٢ط ََل َیزُ ُّز َط ِیئّا َو َل ُٔ ٨َّ ٜط ي ُِش َت ِ َ

الخدنبییحی،ایفسؿ،وصنمر،دبعاہللنبرمہ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہک
آرضحنت یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن ذنر ےس عنم رفامای افر رفامایہک فہ یسک زیچ وک دعف ںیہن رکیت ہکلب اس ےک ذرہعی لیخب اک امؽرخچ
وہاجاتےہ۔
رافی  :الخدنبییحی،ایفسؿ،وصنمر،دبعاہللنبرمہ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ذنروپریرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1598

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ یَأتِ ٔی
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أ ِخبَ ٍََ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسث َ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ْخ ُد اہللُ بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟبدٔی ُٔ َٓ ١ی ِؤت ٔی
ابِ َ ٩آ َز َ ٦اِ ٨َّ ٟذ ُر بٔظَ ِی ٕئ  ٥َِ ٟیَُِّ ٗ ٩ِ ُٜس َر َُ ٟط َو َل ٩ِٔ ٜیُ ِٔ٘٠یطٔ اِ ٨َّ ٟذ ُر ِلٔ َی ا َِ َ٘ ٟسرٔ َٗ ِس ٗ ُِّس َر َُ ٟط ٓ ََی ِش َت ِ ٔ

١
ًََِ ٠یطٔ َ٣ا  ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜیُ ِؤت ٔی ًََِ ٠یطٔ ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ُ

اوباامیلؿ ،بیعش ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکذنرآد یےکاپسفہزیچںیہنالیتوجا سیکدقتریںیمہنوہنکیلذنراسوکدقرںیمڈاؽدیتیےہوجاس
یکدقتریںیماھکلایگےہ،اسرطحاہللاعت یلیخباکامؽولکنااتےہ،افرفہایسیزیچدےنی اتگےہوجےلہپہنداتیاھت۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکانگہوجذنروپریہنرکے۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اسصخشاکانگہوجذنروپریہنرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1599

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،طٌبہ ،ابوج٤زہ ،زہس ٦ب٣ ٩رضب٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين

ا ٪بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َج َِ ٤ز َة َح َّسثَ َ٨ا َزص َِس ُ ٦بِ ُِّ َ ٣ُ ٩
رض ٕب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ً َِٔ ٤ز َ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض َِٗ ٥ا ََ ٤ِٔ ً ٢زا ََُ ٪ل أَ ِزرٔی
یَ ٩ی ُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ُح َؼي ِ ٕن یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خيِ ٍُ َُِ َ ٥ِ ٛقنٔی ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
و٪
وَ ٪و ََل ي ُِش َت ِظ َض ُس َ
وَ ٪و َي ِظ َض ُس َ
وَ ٪و َیدُوَُ ٧وَ ٪و ََل یُ ِؤ َت ََ ُ٨٤
وَ ٪و ََل َي ُٔ َ
ََک ث ٔ َِ ٨تي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا َب ٌِ َس َ َِقٔ٧طٔ ث ُ ََّ ٥یحٔی ُئ َٗ ِو ْ ٦یَ ِٔ ٨ذ ُر َ
ذ ََ

َو َیوِ َضزُ ٓ ٔیض ٔ ِِّ ٥
اٟش َ٩ُ ٤
دسمد ،ییحی  ،ہبعش ،اوبرمجہ ،زدہؾ نب رضمب ،رمعاؿ نب نیصح آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن
رفامایہکمتںیمےسبسےسرتہبریمےزامہنےکولگںیہ،رھپفہوج اؿےکدعبآںیئےگ،رھپفہوجاؿےکدعبآںیئےگ،رمعاؿ
ےناہکہکےھجمایدںیہنہکآپےنا ےنرقآؿےکدعبدفرقآؿاینیترقآؿاکذرکرفامای،رھپایسیوقؾآےئیگ،وجذنرامےنیگافر
اےسوپراںیہنرکےیگ،افرفہولگاامتنںیمایختن رکںیےگافروگایہدںیےگ،احالہکناںیہنوگایہدےنیوکہناہکاجےئاگافر
اؿںیموماٹاپاظرہوہاجےئاگ
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،اوبرمجہ،زدہؾنبرضمب،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اطتعںیمذنرامےنناکایبؿ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اطتعںیمذنرامےنناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1600

راوی  :ابونٌی٣ ،٥اٟک ،ك٠حہ بً ٩بسا٤ٟاٟکٗ ،اس ،٥حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٧ ٩ِ ٣َ ٢ذ َر أَ ِ ٪یُ ٔلی ٍَ اہللَ َٓ ُِ ٠ی ٔل ٌِطُ َو ََ َ ٧ ٩ِ ٣ذ َر أَ َِ ٪ي ٌِ ٔؼ َی ُط ٓ َََل َي ٌِ ٔؼطٔ

اوبمیعن،امکل،ہحلطنبدبع ااملکل،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکیتںیہآپےن
رفامای ہک وج صخش ذنرامےن ہک اہلل یک ااطتع رکے اگ وت اچےیہ ہک اس یک ااطتع رکے افر وج صخش ذنرامےن ہک اس یک انرفامین
رکےاگوتاسیکانرفامینہنرکے۔

رافی  :اوبمیعن،امکل،ہحلطنبدبعااملکل،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجیسکصخشےناجتیلہےکزامہنںیمذنرامینایمسقاھکح ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
بجیسکصخشےناجتیلہےکزامہنںیمذنرامینایمسقاھکح ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1601

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩ات ١ابواٟحشً ،٩بساہلل ً ،بیس اہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَبُو ا َِ ٟح َش ٔ ٩أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َٗا ََ ٢یا
َحاَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَ ِو ٔ
ٖ ب ٔ َِ ٨ذرٔ َک
َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی َ َ ٧ذ ِر ُت فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة أَ ِ ٪أَ ًِ َتَ ٜ
ٕٔ َِ ٟی َّ ٠ة فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ا َِ َ ٟ
دمحم نب اقملت اوبانسحل ،دبعاہلل  ،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت رمع
ریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےناجتیلہےکزامہنںیمذنرامینیھتہکاکیراتاخہنہبعک
ںیمااکتعػرکفںاگوتآپےنرفامایہکاینپذنروپریرکے۔
رافی  :دمحمنباقملتاوبانسحل،دبعاہلل،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجرماجےئافراسےکذےمذنرفابجوہ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ

اسصخشاکایبؿوجرماجےئافراسےکذےمذنرفابجوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1602

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل ً ،بساہلل بً ٩باض

ض أَ ِخب َ َ ٍ ُظ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
اًَ ٪ل َی أ ُ ِّ٣طٔ َٓت ُُو ِّٓ َی ِت َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِ٘ـ َٔی ُط
أَ ََّ ٪س ٌِ َس بِ ََ ًُ ٩با َز َة اَلِ َ ِن َؼار َّٔی ا ِس َت ًَِٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ِ َ ٧ذ ٕر ک َ َ

َٓأ َ ِٓ َتا ُظ أَ َِ ٪ي ِ٘ـ َٔی ُط ًَ َِ ٨ضا َٓکَاِ َ ٧ت ُس َّّ ٨ة بَ ٌِ ُس

اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللنبابعسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکدعسنبابعدہااصنری
ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذنر ےک قلعتم ہلئسم درای ت ایک وج اؿ یک امں ےک ذہم فابج االداء یھت افر فہ اس ےک ادا
رکےنےسےلہپرمیئگوتآپےناؿوکمکحدایہکامںیکرطػےسذنرادارکےافریہیدعبںیمونسمؿوہایگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجرماجےئافراسےکذےمذنرفابجوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1603

راوی  :آز ،٦طٌبہ ،ابوبرش ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَت َی َر ُج ْ١
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
رش َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
ٔیس بِ َُ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا٪
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط ِ ٔ َّ ٪أ ُ ِخًٔی َٗ ِس َ َ ٧ذ َر ِت أَ َِ ٪ت ُح َّخ َؤَِ َّ ٧ضا َ٣ا َت ِت َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ک َ َ

ئ
ًََِ ٠ی َضا َزیِ ْ ٩أَ َُ ٨ِ ٛت َٗاؿ َٔی ُط َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢اٗ ِٔف اہللَ َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙبٔا َِ َ٘ ٟـا ٔ
آدؾ ،ہبعش ،اوبرشب ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ریمی امں ےن جح رکےن یک ذنرامین یھت افر فہ رم یئگ وت
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس رپ رقض وہات وت ایک اس یک رطػ رقض ادا رکات؟ اس ےن اہک ہک اہں۔ آپ ےن
رفامایہکاہللاکقحادارکاسےئلہکفہاداےئکاجےنےکزایدہقحتسمےہ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،اوبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیصعمافراسزیچیکذنرامےنناکایبؿسجرپدقرتہنوہ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
تیصعمافراسزیچیکذنرامےنناکایبؿسجرپدقرتہنوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1604

راوی  :ابوًاػ٣ ،٥اٟک ،ك٠حہ بً ٩بسا٠٤ٟکٗ ،اس ،٥حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اػ ٕ٣َ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ذ َر أَ ِ ٪یُ ٔلی ٍَ اہللَ َٓ ُِ ٠ی ٔل ٌِ ُط َو ََ َ ٧ ٩ِ ٣ذ َر أَ َِ ٪ي ٌِ ٔؼ َی ُط ٓ َََل َي ٌِ ٔؼطٔ

اوباعمص،امکل،ہحلطنبدبعاکلمل،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک سجصخشےنذنرامینہکفہ اہللیکااطتعرکے اگوت اچےیہہکایکساطتعرکےافرسجےنذنرامین
ےکاسیکانرفامینرکےاگوتفہاسیکانرفامینہنرکے۔

رافی  :اوباعمص،امکل،ہحلطنبدبعاکلمل،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
تیصعمافراسزیچیکذنرامےنناکایبؿسجرپدقرتہنوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1605

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ،ح٤یس ،ثابت ا٧ص ،آ٧حرضت ػلی اہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس َح َّسثَىٔی ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ ََِ ٟىٔ ٌّی ًَ ِ٩
یب َص َذا َنٔ َِشطُ َو َرآ ُظ یَ ِ٤شٔی بَي ِ َن ابِ َِ ٨یطٔ َو َٗا َ ٢ا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس َح َّسثَىٔی ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
َت ٌِ ٔذ ٔ
دسمد،ییحی،دیمح،اثتباسن،آرضحنتیلصاہللےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہکاسصخشاکاینپاجؿوکذعابںیمڈاےنل
ےساہللاعت یےباینزےہآپےناس وکداھکی ہکفہا ےندفوٹیبں ےکاہسرے لچراہاھت افررفازیےنوباہطس دیمح اثتبرضحت
اسنلقنایک
رافی  :دسمد،ییحی،دیمح،اثتباسن،آرضحنتیلصاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
تیصعمافراسزیچیکذنرامےنناکایبؿسجرپدقرتہنوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1606

راوی  :ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،س٠امی ،٪احو ،٢كاُض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اَلِ َ ِح َو ٔ ٩ِ ًَ ٢كَا ُو ٕ
وٖ بٔا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة بٔز ٔ َ٣إ ٦أَ ِو َُيِ ٍٔظ ٔ َٓ َ٘ َل ٌَ ُط
َر ُج َّل َی ُل ُ

اوباعمص،انبرججی،امیلسؿ،اوحؽ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہک یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشوکداھکیہکریساییسکافرزیچےکاسھت راػرکراہاھتوتآپےناسوکاکندای۔
رافی  :اوباعمص،انبرججی،امیلسؿ،اوحؽ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
تیصعمافراسزیچیکذنرامےنناکایبؿسجرپدقرتہنوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1607

٣وسی ،ہظا ،٦اب ٩جزیخ ،س٠امی ،٪احو ،٢كاُض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ابزاہی ٥بٰ ٩

وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صٔظَ ْا ٦أَ َّ ٪ابِ َُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َ ٍص َُِٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اَلِ َ ِح َو ُ ٢أَ َّ ٪كَا ُو ّسا أَ ِخب َ َ ٍ ُظ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
وٖ بٔا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة بٔإ ٔ ِن َشا َٕ ٪ي ُ٘وزُ ِ ٔ ِن َشاّ٧ا بٔد ٔزَا َٕ ٣ة فٔی أَ ِن ٔٔطٔ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز َوص َُو َی ُل ُ
ًَبَّا ٕ
َٓ َ٘ َل ٌَ َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔسظ ٔث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ي ُ٘و َز ُظ ب ٔ َی ٔسظ ٔ

اربامیہ نبومیس،اشہؾ،انبرججی،امیلسؿ،اوحؽ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن
ایبؿایکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسبجہک راػرکرےہےھتاکیصخشےکاپسےسسگرےوجاکیآد یوک( راػ
یکاحتل)ںیماکیریسےکاسھتوجاسیک انکںیمیھت،اؿوکاکنہراہاھتوتاسریسوکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنا ےنشابرک
اہھتےساکندای،رھپاسوکمکحدایہکا ےناہھتےساکنہرکےلاجےئ۔

رافی  :اربامیہنبومٰیس،اشہؾ،انبرججی،امیلسؿ،اوحؽ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
تیصعمافراسزیچیکذنرامےنناکایبؿسجرپدقرتہنوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1608

٣وسی ب ٩اس٤اًی ،١وہیب ،ایوبًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی :
ٰ

ض َٗا َ ٢بَ ِي َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َ
َّ
َسائ ٔی ََ َ ٧ ١ذ َر أَ َِ ٪ي ُ٘ َوَ ٦و ََل َي ِ٘ ٌُ َس َو ََل َي ِش َت ٔو ََّ ١و ََل َی َتک َ ََّ ٥َ ٠و َي ُؼ َو٦
َو َسَ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب ِٔذَا ص َُو ب ٔ َز ُج َٕٗ ١ائ ََٕٔ ٓ ٥شأ َُ ٨ِ ًَ ٢ط َٓ َ٘اُٟوا أَبُو ِ ٔ ِ َ
وب ًَ ِ٩
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠زِ ُظ َٓ َِ ٠ي َتک َ ََّ ٥ِ ٠و َِ ٟی ِش َت ٔو ََّ ١و َِ ٟی ِ٘ ٌُ ِس َو ِٟيُتٔ ََّ ٥ػ ِو َُ ٣ط َٗا َِ ًَ ٢ب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًِٔ

ومیسنباامسلیع،فبیہ،اویب،رکعہم،رضحتانب ابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیرکےت ںیہاںوہں ےنایبؿ ایکہکاکی
ابریبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دے رےہ ےھت ہک اکی صخش وک داھکی ہک فہ ڑھکا ےہ آپ ےن اس ےک قلعتم درای ت رفامای وت
ولوگںےناتبایہکاوبارسالیئ ےہاسےنذنرامینےہہکڑھکارےہاگ،ےھٹیباگںیہنافر ہناسہیںیمآےئاگ افرہن وگتفگرکےاگ افر
رفزہرےھکاگ،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکاسوکمکحدفہکابتک ترکےافراسےئںیمآےئافرھٹیباجےئافراانپرفزہ
وپرارکے،دبعاولاہبےنوباہطساویبرکعہمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنایکےہ۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،فبیہ،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجدنچدونںےکرفزےرےنھکیکذنرامےن۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجدنچدونںےکرفزےرےنھکیکذنرامےن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1609

٣وسی بً٘ ٩بہ ،حٜی ٥ب ٩ابی ُحہ اس٠یم
راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی بُک٘٣سمیٓ ،ـی ١ب ٩س٠امیٰ ،٪

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة َح َّسثَ َ٨ا َحٜٔی ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔی ُ َّ َ
َیم
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُٓ َـ ِی ُ
 ١بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ُح َة اَلِ ِسُّ ٔ ٠
ِٔط
أَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ُسئ ٔ ََ ٩ِ ًَ ١ر ُج َٕ َ ٧ ١ذ َر أَ ََِ ٪ل َیأتِ َٔی ًََِ ٠یطٔ َی ِو ََّْ ٔ ِ ٦ل َػ َاََ ٓ ٦وآ َََ ٙی ِو َ ٦أَ ِؿ ّهی أَ ِو ٓ ِ ٕ
ِٔط َو ََل یَ َزی ٔػ َیا َُ ٣ض َ٤ا
َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س ک َ َ
اَ ٪ل ٥ِ ُٜفٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ أ ُ ِس َو ْة َح َش َْ ٨ة  ٥َِ ٟیََ ٩ِ ُٜي ُؼ ُو ٦یَ ِو َ ٦اَلِ َ ِؿ َهی َوا ِٔ ِ ٟٔ
دمحم نب ایب رکبدقم ی ،لیضف نب امیلسؿ ،ومٰیس نب ہبقع ،میکح نب ایب  جہ ا،یمل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک دبعاہلل نب رمع ریض اہلل
ص
اعتٰیلہنعےساسصخشیک ابتبوپاھچایگ سجےن ذنرامینہکالفںالفںدؿرفزہرےھک اگافراؿ دونںںیمویؾا جی (ینعرقابین اک
ص
دؿ) ای ویؾ رطف اک دؿ آاجےئ وت اںوہں ےن وجاب دای ہک اہمترے ےئل اہلل ےک روسؽ ںیمرتہبنی ومنہن ےہ۔ آپ ویؾ ا جٰی افر ویؾ
رطفںیمرفزہہنرےتھکےھتافرہناؿدونںںیمرفزہرےنھکوکاجزئہ ےتھجےھت۔
رافی  :دمحمنبایبرکبدقم ی،لیضفنبامیلسؿ،ومٰیسنبہبقع،میکحنبایب جہا،یمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجدنچدونںےکرفزےرےنھکیکذنرامےن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1610

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ،یزیس ب ٩زریٍ ،یو٧ص ،زیاز ب ٩جبي ٍ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩زٔیَاز ٔبِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َ ٍَ ٣ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ََشأ َ َُ ٟط َر ُج ْ١
ئ اِ ٨َّ ٟذرٔ
َح َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََ ٣ز اہللُ ب ٔ َوَٓا ٔ
َٓ َ٘ا ََ َ ٧ ٢ذ ِر ُت أَ ِ ٪أَ ُػ َو ٦ک ُ َّ ١یَ ِؤ ٦ث َ ََلثَا َئ أَ ِو أَ ِربٔ ٌَا َئ َ٣ا ً ِٔظ ُت ٓ ََوا َٓ ِ٘ ُت َص َذا ا َِ ٟی ِو َ ٦یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َح َٓأ َ ًَا َز ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َِ ٣ٔ ٢ث َ٠طُ ََل َیزٔی ُس ًََِ ٠یطٔ
َوُ ٧ضٔي َ٨ا أَ َِ ٪ن ُؼ َو ٦یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
دبع اہلل نب ہملسم ،سیدی نب زرعی ،ویسن ،زاید نب ریبج ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنعےکاسھتاھتاؿےساکیصخشےندرای تایکہکںیمےنذنرامینےہ ہکرہلگنمافردبھوکرفزہروھکںاگبجکتزدنہ
روہںاگافراسدؿںیمرقبدیعاکدؿآایگ(وتایک رکفں) اںوہںےناہکہکاہللےنذنروک وپرارکےناکمکحدایےہافرںیمہعنمرفامای
ےہہکویؾرحنںیمرفزےرںیھک،دفابرہاسےکقلعتموساؽایکایگوتیہیوجابدایاسےسزایدہھچکںیہناہک۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،سیدینبزرعی،ویسن،زایدنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکومسقںافرذنرفںںیمزنیمرکبایںا یتیافراابسبدالخوہےگن۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ایکومسقںافرذنرفںںیمزنیمرکبایںا یتیافراابسبدالخوہےگن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1611

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ثور ب ٩زیس زیلی ،ابواِٟیث( ،اب٣ ٩لیٍ ٛے آزاز َکزہ َُل )٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک ًَ ِ ٩ثَ ِورٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ِّ
ِ ِج َ٨ا
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
اٟسیل ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ َِ ٣ول َی ابِ ٔٔ ٣ُ ٩لی ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٢
اب َوا َِ ٤َ ٟتا ََ َٓأَص َِسی َر ُج ْ١
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َ ٍ ََٓ ٥َِ ٠ن ِِ َ ٥ِ ٨ذَ َص ّبا َو ََل ٓ َّٔـ ّة ِ ٔ ََّل اَلِ َ َِ ٣وا ََ ٢واِّ ٟث َی َ
اٟـب َ ِی ٔب ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط رَٔٓا ًَ ُة بِ َُ ٩زیِ ٕس َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََُّ ُ ٥َ ٠ل ّ٣ا يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ِٔ ٣س ًَ ََْ ٓ ٥و َّج َط َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ُّ

َّ
َّ
ُقی بَ ِي َ٤َ ٨ا ِٔ ٣س ًَ ْ ٥یَ ُح ُّم َر ِح َّل َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُقی َحًَّی ِٔذَا ک َ َ
ا ٪ب ٔ َوازٔی ا َِ ُ ٟ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ ٥َ ٠لٔ َی َوازٔی ا َِ ُ ٟ

اض صَٔ٨یئّا َٟطُ ا َِ ٟح َُّ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ َ ٥َ ٠لِک َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ
َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا َس ِض ًَْ ٥ائ ْٔز َٓ َ٘ َت َ٠طُ َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
ِ ٔ ََّّ ٪
اض َجا َئ
َِ ٠ًَ ١یطٔ ّ َ ٧ارا َٓ َ٤َّ ٠ا َس ٍَ ٔ٤ذََ ٔ ٟ
اٟظ َِ ٠َ ٤ة َّأًٟی أَ َخ َذ َصا یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َ ٍ ٔ ٩ِ ٣ا َِِ ٤َ ٟاُ ٥َِ ٟ ٥ٔ ٔ ٧ت ٔؼ ِب َضا ا َِ٘ ٤َ ٟا ٔس َُ َٟ ٥ت ِظ َت ٌٔ ُ
ک اُ ٨َّ ٟ

َاکَا َٔ ٧ ٩ِ ٣ٔ ٪ارٕ
َ ْ
اک َٔ٧ ٩ِ ٣ا ٕر أَ ِو ٔ َ
َ َاٛي ِ ٔن ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٢
رشا ٕک أَ ِو ٔ َ
َر ُج ْ ١بٔ ٔ َ

اامسلیع ،امکل ،وثر نب زدی دیلی ،اوباثیغل(،انب عیطم ےک آزاد رکدہ الغؾ) رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت
ںیہاںوہ ںےنایبؿایکہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتربیخےکدؿےلکن،مہولوگںوکاابسبافرڑپکفںےکالعفہ
تںیمےس اکی صخشےنسجاکانؾرافہعنبزدیاھتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس وک
وسان،اچدنی،تمینغںیمںیہنالم،ینبصنٹی ٹ
ارقلییکرطػرفاہنوہےئاہیںکتہکبجآپفادی
ودمعان یاکیالغؾدہہیںیماجیھب،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفادی ٰ
ارقلیںیمچنہپےئگودمعروسؽاہللےکاجکفےااترراہ اھتہک اکیکی اکی ریتآرکاسوک اگلسجےناسوک امرڈاال ،ولوگںےن اہکہک
اسوکتنجیک وخربخشیوہ ،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیہنمسقےہاسذات یکسجےک ہضبق ںیمریمیاجؿ
ےہہکفہاصہفوجاسےنامؽتمینغںیمےسربیخےکدؿمیسقتوہےنےسےلہپےلایلاھتاسرپآگیکرطحہلعشزؿےہ،بج
ولوگںےنہیابتینسوتاکیآد یاکیہمستایدفہمست آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےلرکاحرضوہاوتآپےن
رفامایہکآگاکاکیہمستےہایآگےکدفےمستںیہ
رافی  :اامسلیع،امکل،وثرنبزدیدیلی،اوباثیغل(،انبعیطمےکآزادرکدہالغؾ)رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاہللےناہمتریومسقںاکوھکانلرقمررکدایےہ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللےناہمتریومسقںاکوھکانلرقمررکدایےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1612

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،ابوطہاب ،ابً ٩و٣ ،٪حاہسً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی ٌٛب بً ٩حزہ

اب ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪حاصٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٔط َض ٕ

ک ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َِٔ ٓ ٢س َی ْة ٔ٩ِ ٣
اَ ٣
َٗا َ ٢أَ َت ِي ُت ُط َي ٌِىٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِز ََُ ٓ ٪سِ َ ٧و ُت َٓ َ٘ا َ ٢أَیُ ِؤذ ٔ َ
یک صَ َو ُّ
ک َطا ْة َوا َِ ٤َ ٟشأٛي ُن ٔس َّت ْة
وب َٗا َٔ ٢ػ َی ُا ٦ثَ ََلثَ ٔة أَیَّاَ ٕ ٦واُ ٨ُّ ٟش ُ
ٔػ َیإ ٦أَ ِو َػ َس َٗ ٕة أَ ِو نُ ُش ٕک َوأَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
ادمح نب ویسن ،اوباہشب ،انب وعؿ ،اجمدہ ،دبعارلنمح نب ایبیلیل بعک نب رجعہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسیکدختمںیماحرضوہاوتآپےنرفامایہکےھجتڑیکےفیلکت دےتیںیہ؟ںیمےنرعضایکیجاہںآپےنرفامایہک(رسڈنما
رک)دفہیںیمرفزےرھکایدصہقدےایرقابیندےافرھجمےسانبوعؿےناویباکوقؽلقنایکےہہکرفزےنیتدؿرےھکای
رکبییکرقابینرکےایھچونیکسمںوک(اھکان)الھکےئ۔
رافی  :ادمحنبویسن،اوباہشب،انبوعؿ،اجمدہ،دبعارلنمحنبایبیلیلبعکنبرجعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللےناہمتریومسقںاکوھکانلرقمررکدایےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1613

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪زہزی ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط ٔٔ ٓ ٩ِ ٣یطٔ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
اَٗ ٪ا َ٢
َجا َئ َر ُج ِْ ١لٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ص َُ ِٜ٠ت َٗا ََ ٢و َ٣ا َطأَِ ُ ٧
ک َٗا ََ ٢و َٗ ٌِ ُت ًَل َی ا َِ ٣زأَت ٔی فٔی َر ََ ٣ـ َ

َت ِش َت ٔلی ٍُ ُت ٌِت َُٔ ٙر َٗ َب ّة َٗا ََ ٢لَ َٗا ََ َٓ ٢ض َِ ١ت ِش َت ٔلی ٍُ أَ َِ ٪ت ُؼ َوَ ٦ط ِض َزیِ ٔ٣ُ ٩ت َ َتابٔ ٌَي ِ ٔن َٗا ََ ٢لَ َٗا َََ ٓ ٢ض َِ ١ت ِش َت ٔلی ٍُ أَ ِ ٪تُ ِلٌ َٔ٥
َّ ١
اٟـ ِد ُ٥
ٔس ِّتي َن ِٔ ٣شٜٔي ّ٨ا َٗا َََ ٢ل َٗا َ ٢ا ِجِ ٔ ٠ص َٓ َحََ ٠ص َٓأت ُ َٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌَ َز ٕٔ ٓ ٚیطٔ َت ِْ ٤ز َوا َِ ٌَ ٟز ُ ٚا َِ ِٜٔ٤ٟت ُ

ک أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی بَ َس ِت َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ َٗا َ ٢أَكٌِ ُِٔ ٤ط
ُِق ٔ٨َّ ٣ا ٓ ََـ ٔح َ
َٗا َُ ٢خ ِذ َص َذا َٓ َت َؼ َّس ِ ٚبٔطٔ َٗا َ ٢أَ ًَل َی أَٓ َ َ
ک
ً َٔیا ََ ٟ
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،رضحت اوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتیرکےتںیہاںوہں ےنایبؿ ایک
ہکاکیصخشآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکہکںیموتالہکوہایگ،آپےنرفامایہکریتی
ایکاحتلےہاس ےن اہکہک ںیمےنراضمؿںیماینپ ویبیےس تبحصرک ی،آپےن رفامایہک ایکوت اکی الغؾآزاد رکاتکسےہ؟اس
ےناہکہکںیہنآپےنرفامایایکوتدفےنیہمےکرفزےرھکاتکسےہوتمارت؟اسےناہکہکںیہن،آپےنرفامایہکایکوتاسھٹونیکسمں
وکاھکانالھکاتکسےہ؟اسےناہکںیہنآپےنرفامایہکھٹیباجفہھٹیبایگ،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےک اپساکیرعؼوجھکرالح یئگ،
رعؼاکیڑباامیپہنےہ،آپےنرفامایہکہیےلاجافراسوکدصہقرکاسےنوپاھچہکا ےنےسزایدہاتحمجوکدفں،یبنیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےسناہیںکتہکآپےکداتنلھکےئگ،آپےنرفامایہکاسوکا ےنرھگفاولںوکالھکدے۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجافکرےںیمیسکدگنتتسیکوددرکے۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجافکرےںیمیسکدگنتتسیکوددرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1614

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩حبوبً ،بساٟواحس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣َ ٩حبُ ٕ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ِْ ١لٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ص َُ ِٜ٠ت َٓ َ٘ا ََ ٢و َ٣ا ذَا َک َٗا ََ ٢و َٗ ٌِ ُت بٔأَصِلٔی فٔی
اَٗ ٪ا ََ ٢تحٔ ُس َر َٗ َب ّة َٗا ََ ٢لَ َٗا ََ ٢ص َِ ١ت ِش َت ٔلی ٍُ أَ َِ ٪ت ُؼ َوَ ٦ط ِض َزیِ ٔ٣ُ ٩ت َ َتابٔ ٌَي ِ ٔن َٗا َََ ٢ل َٗا ََ َٓ ٢ت ِش َت ٔلی ٍُ أَ ِ ٪تُ ِلٌ َٔ٥
َر ََ ٣ـ َ

ٔ ٓ ١یطٔ َت ِْ ٤ز َٓ َ٘ا َ ٢اذِ َص ِب ب ٔ َض َذا َٓ َت َؼ َّس ِ ٚبٔطٔ
ٔس ِّتي َن ِٔ ٣شٜٔي ّ٨ا َٗا َََ ٢ل َٗا ََ َٓ ٢حا َئ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ بٔ ٌَ َز َٕ ٚوا َِ ٌَ ٟز ُ ٚا َِ ِٜٔ٤ٟت ُ
 ١بَ ِی ٕت أَ ِح َو ُد ٔ٨َّ ٣ا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اذِصَ ِب َٓأَكٌِ ِٔ٤طُ
َٗا َ ٢أَ ًَل َی أَ ِح َو َد ٔ٨َّ ٣ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
ک بٔا َِ ٟح ِّ٣َ ٙا بَي ِ َن ََلبَت َِی َضا أَصِ ُ
ک
أَصِ ََ ٠
دمحمنبوبحمب،دبعاولادح،رمعم،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن
ایبؿایکہکاکیصخشروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافراسےنرعضایکہکںیمالہکوہایگ،آپےن
رفامای ہک ایک ابت ےہ؟ اس ےن اہک ہک ںیم ےن اینپ ویبی ےس راضمؿ ںیم تبحص رک ی ،آپ ےن وپاھچ ایک ریتے اپس الغؾ ےہ؟ اس
ےن اہک ںیہن ،رفامای ایک وت دف ےنیہم وتمارت رفزے رھک اتکس ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن ،آپ ےن رفامای ہک ایک وت اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھکاتکس
ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن اےنت ںیم ااصنر ںیم ےس اکیآد ی اکی رعؼ وجھکر ےلرک آای۔ (رعؼ اکی امیپہن ےہ) آپ ےن رفامایاسوک
ےلاجافردصہقرکدے۔اسےنوپاھچایروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسا ےن ےس زایدہاحتجدنموکدفں۔ مسق ےہاسذات
یکسجےنآپوکقحےکاسھتاسھتاجیھبےہہکودہنییکدفونںرھتپیلیزونیمںےکدرایمؿوکح رھگھجمےسزایدہاتحمجںیہنےہ
آپےنرفامایہکاجافرا ےنرھگفاولںرپرخچرک۔
رافی  :دمحمنبوبحمب،دبعاولادح،رمعم،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افکرہںیمدسونیکسمںوکدایاجےئوخاہفہزندکیےکایدفرےکوہں...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
افکرہںیمدسونیکسمںوکدایاجےئوخاہفہزندکیےکایدفرےکوہں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1615

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ،سٔیا ،٪زہزی ،ح٤یس ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ِْ ١لٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

اَٗ ٪ا ََ ٢ص َِ ١تحٔ ُس َ٣ا ُت ٌِت َُٔ ٙر َٗ َب ّة َٗا َََ ٢ل َٗا َ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ص َُ ِٜ٠ت َٗا ََ ٢و َ٣ا َطأَُِ ٧ک َٗا ََ ٢و َٗ ٌِ ُت ًَل َی ا َِ ٣زأَت ٔی فٔی َر ََ ٣ـ َ
ٓ ََض َِ ١ت ِش َت ٔلی ٍُ أَ َِ ٪ت ُؼ َوَ ٦ط ِض َزیِ ٔ٣ُ ٩ت َ َتابٔ ٌَي ِ ٔن َٗا َََ ٢ل َٗا َََ ٓ ٢ض َِ ١ت ِش َت ٔلی ٍُ أَ ِ ٪تُ ِلٌ َٔٔ ٥س ِّتي َن ِٔ ٣شٜٔي ّ٨ا َٗا ََ ٢لَ أَ ٔج ُس َٓأت ُ َٔی
َّ
َّ
ُِق ٔ٨َّ ٣ا ث ُ َّ٥
ُِق ٔ٨َّ ٣ا َ٣ا بَي ِ َن ََلبَت َِی َضا أَٓ َ ُ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بٔ ٌَ َز ٕٔ ٓ ٚیطٔ َت ِْ ٤ز َٓ َ٘ا َُ ٢خ ِذ صَ َذا َٓ َت َؼ َّس ِ ٚبٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ًَل َی أَٓ َ َ
ک
َٗا َُ ٢خ ِذ ُظ َٓأَك ِ ٌٔ ُِ ٤ط أَصِ ََ ٠
دبعاہللنبہملسم،ایفسؿ،زرہی،دیمح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکاکیصخشیبنیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ںیم الہک وہایگ ںیم ےن راضمؿ ںیم اینپ ویبی ےس تبحص رک ی ،آپ
ےنرف امایہکایکریتےاپسالغؾےہوجآزادرکےکس،اسےناہکںیہن،آپےنرفامایہکدفےنیہمےکرفزےلسلسمرھکاتکسےہاس
ےن اہک ںیہن ،آپ ےن رفامای ایک وتاسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھک اتکس ےہاس ےن اہک ںیہن ،یبن یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک اپس اکی رعؼ
وجھکر الح  یئگ  ،آپ ےن رفامای ہک اس وک ےل اج رک دصہق رک دے ،اس ےن وپاھچ ا ےن زایدہ ےس احتج دنم وک دفں اہیں یک دفونں
رھتپیلیزونیمںےکدرایمؿوکح مہےسزایدہاتحمجںیہن،آپےنرفامایہکاجا ےنرھگفاولںوکالھک۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،ایفسؿ،زرہی،دیمح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
افکرہںیمدسونیکسمںوکدایاجےئوخاہفہزندکیےکایدفرےکوہں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1616

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہٗ ،اس ٥ب٣ ٩اٟک ٣زنی ،جٌیس بً ٩بساٟزح ،٩٤سائب ب ٩یزیس

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح ٌَ ِی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََّ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
یس
اٟشائ ٔٔب بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ا ٪اٟؼَّ ا َُ ًَل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًَّّ ٣ُ ٥َ ٠سا َوثُّ ُ٠ثا ب ٔ ُِّ ٤س ُ ٥ِ ٛا َِ ٟی ِو ََٓ ٦ز ٔ َ
یس ٓ ٔیطٔ فٔی َز ََ ٤َ ًُ ٩ٔ ٣ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ
َٗا َ ٢ک َ َ
نامثؿنبایبہبیش،اقمسنبامکلجاین،خٹغندنبدبعارلنمح،اسبئنبسیدیےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکآرضحنت

یلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیماکیاصعافراکیودافراہمترےوداکاکیاہتح وہاتاھترھپرمعنبدبعازعلسیےکزامہنںیماس
ںیمزایدیتیکیئگ۔
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،اقمسنبامکلجاین،خٹغندنبدبعارلنمح،اسبئنبسیدی
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ودہنیںیماصعافریبنیلصاہللہیلعفملسےکودافراسںیمربتک۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ودہنیںیماصعافریبنیلصاہللہیلعفملسےکودافراسںیمربتک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1617

راوی ٨٣ :ذر ب ٩وٟیس جارزری ،ابوٗتيبہ س٣ ،٥٠اٟک٧ ،آٍ

ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ي ٌُِ ٔلی َزکَا َة
َح َّسثَ َ٨ا ُٔ ٨ِ ٣ذ ُر بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ ا َِ ٟح ُ
ک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا َ ٢ک َ َ
اروز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُٗت َ ِي َب َة َوص َِو َسَ ٥ِْ ٠ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ

ا ٪ب ٔ ُِّ ٤س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِّ ٤ُ ٟس اَلِ َ َّو َٔ ٢وفٔی ََ َّٔ ٛارة ٔ ا َِ ٟیٔ٤ي ٔن ب ٔ ُِّ ٤س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو
َر ََ ٣ـ َ
ک ُُّ ٣سَ٧ا أَ ًِوَ ُِّ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٥س َُ ٥ِ ٛو ََل َ َ ٧زی ا َِِ ٟٔـ َََّ ٔ ِ ١ل فٔی ُِّ ٣س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢لٔی َ٣اْ ٔ ٟک َِ ٟو
ُٗت َ ِي َب َة َٗا َ٨َ َٟ ٢ا َ٣اْ ٔ ٟ
ُ
وُِ ٠ُٗ ٪ت ُ٨َّ ٛا نُ ٌِ ٔلی ب ٔ ُِّ ٤س أ ٨َّ ٟي ِّی
َرض َب ًُّ ٣سا أَ ِػ َِ َز ِّٔ ٣ُ ٩ِ ٣س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ َ ِّی َط ِی ٕئ ُ٨ِ ٛت ُُِ ٥ت ٌِ ُل َ
َجائَ ٥ِ ٜأَ ٔ٣ي ْ ٍ ٓ َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَٓ َََل َت َزی أَ َّ ٪اَلِ َ َِ ٣ز ِٔ٤َ َّ ٧ا َي ٌُوزُ ِلٔ َی ُِّ ٣س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ذنمرنبفدیلاجردری،اوبہبیتقملس ،امکل،انعفےسرفاتیرکےتںیہاںوہں ےنایبؿ ایک ہکانب رمعریضاہلل اعتٰیلہنعراضمؿیک
زوکۃآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکودینعیلہپودےسافرمسقےکافکرہںیم(یھب)آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکودےس
دایرکےتےھت۔اوبہبیتقےناہکمہےسامکلےناہکہکامہراوداہمترےودےسڑباےہافرمہیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسےکودیہںیم
 لضدےتھکیںیہافرھجمےسامکلےناہکہکارگاہمترےاپساریمےنآرکودآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکودےسوھچاٹرقمر
ایکوتسکزیچےسمتدےتیےھتوتںیمےناہکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکودےسدےتیےھت۔اںوہںےناہکہکایکمتںیہن

دےتھکیہکاسرطحےساسحبآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکودیہےکرباربوہاجےئاگ۔
رافی  :ذنمرنبفدیلاجردری،اوبہبیتقملس،امکل،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
ودہنیںیماصعافریبنیلصاہللہیلعفملسےکودافراسںیمربتک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1618

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َُ ٟض ِ ٥فٔی َٔ ِٜ٣یأٟض ٔ َِ ٥و َػاً ٔض ٔ َِ ٥و ُِّ ٣سص ِٔ٥

دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےاہللاؿوکاؿےکامیپہنافراصعںیمافرودںیمربتکاطعرفام۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلطرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکایاکیالغؾاکآزادرکانےہ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکایاکیالغؾاکآزادرکانےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1619

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٟزحی ،٥زاُز ب ٩رطیس ،وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠ابوُشا٣ ،٪ح٤س بِ٣ ٩طٖ ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لی ب٩
حشين ،سٌیس ب٣ ٩زجا٧ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِط ٕ
ٖ ًَ ِ٩
اَ ٣ُ ٪ح َّٔ ٤س بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّح ٔٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُُ ٩ر َط ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠أَبٔی َُ َّش َ
َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ل ٔ ِّی بِ ُٔ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ٣َ ٩ز َجاَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َت َٙ
َّ
َف ٔجطٔ
َر َٗ َب ّة ُِ ٣شّ ٤َ ٔ ٠ة أَ ًِ َت َ ٙاہللُ بٔکُِ ًُ ِّ١ـو ٕ ُٔ ٨ِ ٣ط ًُ ِـ ّوا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َحًی َ َِف َج ُط بٔ َ ِ

دمحم نب دبعارلمیح ،داؤد نب ردیش ،فدیل نب ملسم ،اوباسغؿ ،دمحم نب رطمػ ،زدی نب املس ،یلع نب نیسح ،دیعس نب رماجہن ،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع آرضحنتیلصاہلل ہیلعفآہل فملسےسرفاتی رکےت ںیہآپ ےنرفامایہکوجصخش یسک املسمؿالغؾ وک
آزاد رکے وت اہلل اعت ی اس ےک رہ وضع ےک دبےل اس ےک وضع وک آگ ےس آزاد رکے اگ ،اہیں کت ہک اس یک رشاگمہ وک اس یک
رشاگمہےکوعضآزادرکدے
رافی  :دمحم نب دبعارلمیح،داؤد نب ردیش،فدیل نب ملسم ،اوباسغؿ ،دمحم نب رطمػ ،زدی نب املس ،یلع نب نیسح ،دیعس نب رماجہن،
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےکاصعافرودںیمربتکاکایبؿاساببںیمرضحتاعہشئریض...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکاصعافرودںیمربتکاکایبؿاساببںیمرضحتاعہشئریضاہللہنعیکدحثییبنیلصاہللہیلعفملسےسےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1620

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪ح٤از ب ٩زیس٤ً ،زو ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَُ ٢يِ ٍُ ُظ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َزبَّ َز َُ٠٤ِ ٣وکّا َُ ٟط َوَ ٥َِ ٟیُ َٟ ٩ِ ُٜط َْ ٣
ٓ ََب َ َّ ٠أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ي ِظتَ ٍٔیطٔ ٔ٣ىِّی ٓ ِ
َاطت َ َ ٍا ُظ نُ ٌَ ِی ُ ٥بِ ُ ٩ا٨َّ ٟحَّأ ٦ب ٔ َث َ٤ا ٔ٣ٔ ٪ائَةٔ ز ٔ ِر َص ََٕ ٓ ٥شُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز

ات ًَ َا ٦أَ َّو َ٢
بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘و ُِ ًَ ٢ب ّسا ٗ ٔ ِب ٔل ًّیا ََ ٣

اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،رمعف،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکااصنرںیماکیصخشےن
ا ےنالغؾوکودربایکافراسےکاپساسےکالعفہافروکح امؽہناھت،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکربخیلموتآپےنرفامایہکاسوکھجم
ےسوکؿرخدیاتےہ،میعننباحنؿےنآھٹوسدرمہےکدبےلںیماوکسرخدیایل،ںیمےنانربنبدبعاہللوکےتہکوہےئانسہکفہاکی
یطبقالغؾاھتافرےلہپیہاسؽرمایگ۔
رافی  :اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،رمعف،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجافکرہںیمالغؾآزادرکےوتاسیکافالدسکےکےئلوہیگ؟...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
بجافکرہںیمالغؾآزادرکےوتاسیکافالدسکےکےئلوہیگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1621

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہ ،ح ،٥ٜابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِٔ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اَلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا أَ َرا َز ِت أَ َِ ٪ت ِظتَ ٍ َٔی بَز ٔ َیز َة
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ ٢
ٓ ِ
اطتَ ٍ ٔ َیضا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟو ََل ُئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت َٙ
َک ِت ذََ ٔ ٟ
َاطت َ َ ٍكُوا ًََِ ٠ی َضا ا َِ ٟوَلَ َئ ٓ ََذ َ َ
امیلسؿنب جب،ہبعش،مکح،اربامیہ،اوسد،اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنربریہریضاہللاعتٰیلہنعوک
رخدیاناچاہوت(اسےکاموکلںےن)اےکسفالیکرشطاگلح ا ےنےئل،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےنہییبنیلصاہللہیلعفآہلفملس

ےسایبؿایکوتآپےنرفامایہکاسوکرخدیول،فالءوتایسےکےئلےہسجےنآزادایک۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،مکح،اربامیہ،اوسد،اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقںیماؿاشءاہللم ےناکایبؿ۔...
ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
مسقںیماؿاشءاہللم ےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1622

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس  ،ح٤از ب ٩زیسُ ،یَل ٪ب ٩جزیز ،ابوبززہ اپ٨ے واٟس

وسی اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت
وسی ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِِ ُ ٩ی ََل َ ٪بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة بِ ٔ ٩أَبٔی َُ ٣
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َرص ِٕم ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِط ٌَزٔیِّي َن أَ ِس َت ِحُ ُ٠ٔ٤ط َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ ََل أَ ِح٣َ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤ا ً ٔ ِٔ ٨سی َ٣ا أَ ِح ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤ث ُ َّ٥

َٟب ٔ ِث َ٨ا َ٣ا َطا َئ اہللُ َٓأت ُ َٔی بٔإٔب ٔ َٕٓ ١أ َ ََ ٣ز َ٨َ ٟا ب ٔ َث ََلثَةٔ َذ ِوز ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ َ٨ا َ ٔ ٟب ٌِ ٕف ََل یُ َبارٔ ُک اہللُ َ٨َ ٟا أَ َت ِي َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ
وسی َٓأ َ َت ِي َ٨ا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٕ أَ ََِ ٪ل َی ِح٨َ ٠َ ٔ٤ا َٓ َح َ٨َ ٠َ ٤ا َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َُ ٣
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن ِش َت ِحُ ُ٠ٔ٤ط َٓ َحَ ٠
ٕ ًَل َی یَٔ٤ي ٕن َٓأ َ َری َُي ِ َ ٍصَا َخي ِ ّ ٍا َٔ ٨ِ ٣ضا
َکَ٧ا ذََ ٔ ٟ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أََ٧ا َح َُ ٠ِ ٤ت ٥ِ ُٜبَ ِ ١اہللُ َح َِ ٥ِ ُٜ٠َ ٤نِّٔی َواہللٔ ِ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ََل أَ ِحُ ٔ ٠
ٓ ََذ َ ِ
َّ
َف ُت ًَ َِ ٩یٔ٤یىٔی َوأَ َت ِی ُت َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْ ٍ
َِٔل َِ َّ ٛ

ہبیتق نب دیعس ،امحد نب زدی ،الیغؿ نب رجری،اوبربدہ ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم ےن یبن یک دختم ںیم ارعشویں یک اکی
امجتع ےکاسھتآپ ےس وساریامےنگن وک آای وتآپ ےن رفامای دخبا ںیم ںیہمت وساریںیہندفں اگ افر ہن ریمے اپس وکح  زیچ ےہ
سج رپ ںیم مت وک وسار رکفں ،رافی اک ایبؿ ےہ ہک رھپ مہ رہھٹے بج کت اہلل ےن اچاہ ہک مہ رہھٹںی۔ رھپ آپ ےک اپس نیت
وخوصبرتافاینٹنںالح ںیئگمہوکآپےناسرپوسارایکبجمہےلچوت مہےناہکایمہںیمےسیسکےناہک،ہکدخبامہوکربتکہن

وہیگمہیبنیکدختمںیموساریامےنگنآےئےھتوتآپےنمسقاھکح ہکںیمہوساریہندںیےگ،رھپمہوکآپےنوساریدے
دی(وتولعمؾوہاتےہہکآپوھبؽےئگ)اسےئلمہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم ںیمدفابرہاحرضوہےئوتآپےنرفامای
ہکںیمےنںیہمتوسارںیہنایکےہہکلباہللےنںیہمتوسارایکےہافردخباںیمبجیھباہللیکتیشمےکاطمقبمسقاھکاتوہںافر
اس ےک العفہ ںیم الھبح داتھکی وہں وت ںیم اینپ مسق اک افکرہ ادا رکداتی وہں افر وج رتہب ےہ فہ رکاتیل وہں ،ای (ہی رفامای ہک) ںیم فہ رکاتیل
وہںوجرتہبےہ،افراینپمسقاکافکرہدےداتیوہں۔افرفہرکاتوہںوجالھبوہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امحدنبزدی،الیغؿنبرجری،اوبربدہا ےنفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
مسقںیماؿاشءاہللم ےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1623

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪ح٤از

َّ
َف ُت ًَ َِ ٩یٔ٤یىٔی َوأَ َت ِی ُت َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْ ٍ أَ ِو أَ َت ِی ُت َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْ ٍ وَٛفت
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َو َٗا ََِٔ ٢ل َِ َّ ٛ
اوباامعنلؿ،امحدےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایرگمںیماینپمسقاکافکرہدےداتیوہںافرفہرکاتوہںوجرتہبےہایہیرفامایہک،
،اتیتاذلیوھریخفرفکت(ینعمفیہںیہدقرےاافلظاکریغتےہ)
رافی  :اوباامعنلؿ،امحد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ

مسقںیماؿاشءاہللم ےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1624

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪ہظا ٦ب ٩ححي ٍ ،كاُض سے روایت َکےت ہیں ا٧ہوں ےن ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َُ ٢سََ ِ ٠امی ََُ ٪لَكُوََّٓ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ ٩حُ َحيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ

َّ
َک ُٗ َِ ٪ِ ٔ ِ ١طا َئ
 ١فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َػاحٔبُ ُط َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪ي ٌِىٔی ا َِ ٠٤َ ٟ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ًَل َی تٔ ِشٌٔي َن ا َِ ٣زأَ ّة ک ُ ٌَّ ١تُ ٔ ٠س ُ ََُل ّ٣ا يُ َ٘ات ٔ ُ
اٖ بٔضَٔ ٥َِ ٠َٓ َّ٩تأ ِ ٔ
ت ا َِ ٣زأَ ْة ُٔ ٨ِ ٣ض َّ٩ب ٔ َو َٕ ٟس ِ ٔ ََّل َواح َٔس ْة بٔ ٔظ ََُِّ ُ ٙلَ٘ َٓ ٕ ٦ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َی ِزؤیطٔ َٗا ََِ ٟ ٢و َٗا ََ ٪ِ ٔ ِ ٢طا َئ اہللُ
اہللُ َٓ َٔ ٨س َی ٓ ََل َ
اس َت ِثى َی َو َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ٩
َ ٥َِ ٟی ِح َِ ٨ث َوک َ َ
اَ ٪ز َرکّا َٟطُ فٔی َحا َجتٔطٔ َو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ِ
َ
رع ٔد ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔ أَبٔی ص َُزیِ َز َة
اَلِ ِ َ

یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ،اشہؾ نب ریجح ،اطؤس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک امیلسؿ ہیلع
امالسؾےناہکںیماکیراتںیمونےویبویںےکاپساجؤںاگافررہاکیویبی ےساکیہچبدیپاوہاگوجاہللیکراہںیماہجدرکے
اگاؿےکاسیھتینعوقبؽایفسؿرفےتشےناہکااشنءاہللںیہکنکیلفہوھبؽےئگافراینپامتؾویبویںےکاپسےئگ،اؿںیمےسیسک
وعرت ےس ہچب دیپا ہن وہازجب اکی وعرت ےک وج اکی انامتؾ ہچب ینج ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ
ایکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگفہمسقںیمااشنءاہللد ہدےتیوتاؿیکمسقہنوٹیتٹافراانپدصقمیھباپےتیل،اکیابر
اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ فہ اانثتسء رکےت ینع ااشنء اہلل د ہ ےتیل وت (ا ےن دصقم ںیم
اکایمبوہاجےت)افرںیمہاوبازلاندےنوباطسارعجاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیکرطحدحثیایبؿیک۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اشہؾنبریجح،اطؤسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےناوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقوتڑےنےسےلہپافراسےکدعبافکرہدےنیاکایبؿ...

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
مسقوتڑےنےسےلہپافراسےکدعبافکرہدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1625

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ایوبٗ ،اس ،٥ت٤ییم ،زہس ٦جزمی

ییم ًَ َِ ٩زص َِس ٕ ٦ا َِ ٟحزِم ٔ ِّی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س أَبٔی
وب ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥ا َِّ ٟتِّ ٔ ٔ٤
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
وٖ َٗا َِّ ُ٘ َٓ ٢س َ ٦كَ ٌَ ْاَٗ ٦ا ََ ٢وٗ ُِّس َ ٦فٔی كَ ٌَا ٔ٣طٔ َِ ٟح َُ ٥ز َجا ٕد َٗا َ٢
ا ٪بَ ِي َ٨َ ٨ا َوبَي ِ َن صَ َذا ا َِ ٟه ِّی َٔ ٩ِ ٣ج ِزَ ٔ ِ ٕ ٦خائْ َو ٌَِ ٣زُ ْ
وسی َوک َ َ
َُ ٣
وسی ا ِز َُٓ ٪إٔنِّی َٗ ِس َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َوفٔی ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی َت ِی ٔ ٥اہللٔ أَ ِح َ٤زُ َٛأَُ َّ ٧ط َِ ٣ولّی َٗا َ ٥َِ ٠َٓ ٢یَ ِس َُ٘ َٓ ٪ا ََٟ ٢طُ أَبُو َُ ٣
ک
َ ١ط ِیئّا َٗ ٔذ ِرتُ ُط َٓ َح َُِ ٔ٠ت أَ ََِ ٪ل أَك ِ ٌَ َُ ٤ط أَبَ ّسا َٓ َ٘ا َ ٢ا ِز ُ ٪أ ُ ِخبٔ ٍِ َک ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َٗا َِ ٢نِّٔی َرأَیِ ُت ُط َیأِک ُ ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأِک ُ ُ

وب
أَ َت ِي َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َرص ِٕم ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِط ٌَزٔیِّي َن أَ ِس َت ِحُ٠ٔ٤طُ َوص َُو َي ِ٘ ٔش َُ ٥ن ٌَ ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ن ٌَ ٔ ٥اٟؼَّ َس َٗةٔ َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
أَ ِح ٔشبُطُ َٗا ََ ٢وص َُو ُ َِـ َبا َُٗ ٪ا ََ ٢واہللٔ َلَ أَ ِحَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤و َ٣ا ً ٔ ِ٨سٔی َ٣ا أَ ِحَِ ٠ًَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤یطٔ َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َٓأت ُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وَٓ ٪أ َ َت ِي َ٨ا َٓأ َ ََ ٣ز َ٨َ ٟا ب ٔ َد ِٔ ٤ص ذَ ِوز ٕ ُ ِّ
ُغ اٟذُّ َری َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧سٓ ٌَِ َ٨ا َٓ ُُِ٘ ٠ت
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨ض ٔب ِٔب ٔ َٕٔ٘ٓ ١ی َ ١أَیِ ََ ٩ص ُؤ ََل ٔ
ئ اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َ
َٕ أَ َِ ٪لَ َی ِح٨َ ٠َ ٔ٤ا ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َِ َٟ ٔ ِ ١ي َ٨ا َٓ َح َ٨َ ٠َ ٤ا ٔ َ ٧س َی َر ُسو ُ٢
َٔلَ ِػ َحابٔی أَ َت ِي َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن ِش َت ِحُ٠ٔ٤طُ َٓ َحَ ٠

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَٔ٤ي َ٨طُ َواہللٔ َٟئ ٔ َِ ٩ت َِ َّٔ ِ٨َ ٠ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَٔ٤ي َ٨طُ َلَ نُ ُِٔ ٔ ٠ح أَبَ ّسا ِار ٔج ٌُوا ب ٔ َ٨ا ِلٔ َی
ِّ
ک َٓ َح ََِ ٔ٠ت أَ ََِ ٪ل
َف َج ٌِ َ٨ا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َت ِي ََ ٨
اک َن ِش َت ِحَ ُ٠ٔ٤
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ُ٨٠ِ َٓ ٥َ ٠ذ ِ
َک ُظ َیٔ٤ي َُ ٨ط َ َ
ٕ
ک َن ٔش َ
یت َیٔ٤ي ََ ٨
َت ِح٨َ ٠َ ٔ٤ا ث ُ ََّ ٥ح َ٠ِ ٤ت َ َ٨ا َٓوَ َ٨َّ ٨ا أَ ِو ٓ ٌََ َز ِٓ َ٨ا أََ َّ ٧
ک َٗا َ ٢اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َح َ ٥ِ ُٜ٠َ ٤اہللُ ِنِّٔی َواہللٔ ِ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ََل أَ ِحُ ٔ ٠
َ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة
ًَل َی یَٔ٤ي ٕن َٓأ َری َُي ِ َ ٍصَا َخي ِ ّ ٍا َٔ ٨ِ ٣ضا ِ ٔ ََّل أَ َت ِی ُت َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْ ٍ َو َت َح َّ٠ِ ٠ت َُضا َتا َب ٌَ ُط َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اػ ٕ ٥ا ِٟکَُِ ٠ی ٔي ِّی
َوا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ٔٔ ًَ ٩
یلع نب رجح ،اامسلیع نب اربامیہ ،اویب ،اقمس ،یمیمت ،زدہؾ رج ی ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ اوب ومٰیس ےک اپس ےھت افر امہری افر
اسہلیبقرجؾےکدرایمؿتبحمافر نیدنیاھت،رافیاکایبؿےہہکاؿےکاپساھکانالایایگاؿےکاھکےنںیمرمیغاکوگتشاھت۔
اس امجتع ںیم ینب میمت اک اکی صخش رسخ رگن اک اھت ،رف ی یک رطح اھت ،فہ اھکےن ےک اپس ںیہن ایگ ،اوب ومٰیس ےن اس ےس اہک ہک

رقبیآاجؤاسےئلہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاساکوگتشاھکےتوہےئداھکیےہاسےناہکہکںیمےناس
وکایسیزیچ(اجنتس)اھکےتداھکیےہسجےسریمیتعیبط رفنتوہیئگوتںیمےنمسقاھک یہکںیمہییھبکہناھکؤںاگ،اوبومٰیسےن
اہک ہک رقبی آاجؤ ںیم مت ےس اس ےک قلعتم ایبؿ رکفں اگ۔ مہ ارعشویں یک اکی امجتع ےک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس یکدختمںیموساری ےکےئلاحرضوہااسفتقآپدصہق ےکافٹن میسقترک رےہےھت۔اویباکایبؿےہ ہکےھجم ایخؽ
ےہ ہک اںوہں ےنایبؿ ایک ہک اس فتقآپ ہصغ یک احتل ںیم ےھت آپ ےن رفامای دخبا ںیم ںیہمت وساری ہن دفں اگ افر ہن ریمے
اپسوکح زیچےہوجںیہمتوساریےکےئلدفں،اوبومٰیساکایبؿےہہکےنلچےگل وتآپ ےکاپستمینغےکافٹنالےئےئگآپ
ےنرفامایہکفہارعشیاہکںںیہ؟انچہچنمہآےئوتںیمہاپچنوخوصبرتافٹندےیئاجےناکمکحدایمہافوٹنںوکےلرکرفاہنوہےئ
وتںیمےناسویھتںےساہکہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسوساریامےنگنےکےئلآےئےھتآپےنمسقاھکح یھت
ہکںیمہوساریہندںیےگرھپمہوکالبایافروساریددیی(اشدی)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساینپمسقوھبؽےئگںیہ۔دخایک
مسق ارگ مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آپ یک مسق ےس اغلف راھک وت الفح ںیہن اپںیئ ےگ ،اس ےئل مہ آپ ےک اپس
ںیلچ افر آپ وک مسق اید دالںیئ۔ مہ فا س آےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ آپ ےک اپس وساری امےنگن
آےئ ےھت آپ ےن مسق اھکح  ہک ںیمہ وساری ہن دںی ےگ رھپ آپ ےن ںیمہ وساری دی ںیمہ ایخؽ وہا ہک اشدی آپ اینپ مسق ںیم
وھبؽ ےئگ ںیہ آپ ےن رفامای ہک اجؤ ںیہمت اہلل ےن وساری دی ےہ دخبا ارگ اہلل ےن اچاہ ںیم ےن بج یھب یسک ابت رپ مسق اھکح  افر
الھبح  اس ےک الخػ اپات وہں وت ںیم ےن فیہ ایک وج الھب ےہ افر مسق اک افکرہ ددیای ،امحد نب زدی ،وباہطس اویب اوبالقہب افر اقمس نب
اعمصکلن ٹتیاسیکاتمتعبںیمرفاتییکےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنباربامیہ،اویب،اقمس،یمیمت،زدہؾرج ی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
مسقوتڑےنےسےلہپافراسےکدعبافکرہدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1626

راوی ٗ :تيبہً ،بساٟوہاب ،ایوب ،ابوَٗلبہٗ ،اس ٥ت٤ییم زہس٦

ییم ًَ َِ ٩زص َِسٕ ٦ب ٔ َض َذا
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َوا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥اَّ ٟتِّ ٔ ٔ٤
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ہبیتق،دبعاولاہب،اویب،اوبالقہب،اقمسیمیمتزدہؾےساسدحثیوکرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :ہبیتق،دبعاولاہب،اویب،اوبالقہب،اقمسیمیمتزدہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
مسقوتڑےنےسےلہپافراسےکدعبافکرہدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1627

راوی  :ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوارث ،ایوبٗ ،اس ،٥زہس٦

وب ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٩ِ ًَ ٥زص َِسٕ ٦ب ٔ َض َذا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ
اوبرمعم،دبعاولارث،اویب،اقمس،زدہؾےساسدحثیوکرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،اویب،اقمس،زدہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںاکایبؿ
مسقوتڑےنےسےلہپافراسےکدعبافکرہدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1628

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز بٓ ٩ارض ،ابً ٩و ،٪حشً ،٩بساٟزح ٩٤ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔٓ ٩ارٔ ٕ
ک ِ ٔ ِ ٪أ ُ ًِ ٔلي َت َضا َُٔ ٩ِ ٣يِ ٍ ٔ َِ ٣شأ َ َٕ ٟة أًُ ٔ َِ ٨ت ًََِ ٠ی َضا َوِ ٔ ِ٪
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِشأ َ ِِ ٢اْل ٔ ََ ٣ار َة َٓإَٔ َّ ٧
أ ُ ًِ ٔلي َت َضا ًَ ِِ ٣َ ٩شأ َ َٕ ٟة ُوکَِٔ ٠ت َِِٔ ٟی َضا َؤِذَا َح ََِ ٔ٠ت ًَل َی َیٔ٤ي ٕن ََفأَیِ َت َُي ِ َ ٍ َصا َخي ِ ّ ٍا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓأ ِ ٔ َّ
ک
َف ًَ َِ ٩یٔ٤يَ ٔ ٨
ت أ ٟذی ص َُو َخي ِ ْ ٍ َو َِ ِّ ٛ
َ
ُح ٕب َوحُ َِ ٤ی ْس َو َٗ َتا َزةُ َو َُ ٨ِ ٣ؼ ْور
َتا َب ٌَ ُط أَ ِط َض ُ
 ١بِ َُ ٩حات ٕٔ ٩ِ ًَ ٥ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٪و َتا َب ٌَ ُط یُوُُ ٧ص َوس َٔ٤ا ُک بِ ُٔ ًَ ٩ل َّی َة َوس َٔ٤ا ُک بِ ُِ َ ٩

َوصٔظَ ْاَ ٦واَّ ٟزبٔی ٍُ
دمحم نب دبعاہلل،نامثؿ نبرمع نب افرس ،انب وعؿ ،نسح ،دبعارلنمح نبرمسہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن
ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اامرت یک بلط ہن رکف اس ےئل ہک ارگ ںیہمت الب امےگن لم اجےئ وت اہمتری
وددیکاجےئیگ ا فرارگامےنگنےسیلموتمتاسےکوحاےل رکدےیئاجؤ ےگافربجمت یسکابترپمسقاھکؤافرالھبح  اسےکالخػ
ںیماپؤ وتفیہ رکفوجرتہب ےہافراینپمسقاکافکرہدف،الہش ےنانبوعؿےساسیک اتمتعبںیمرفاتی یکےہ افر ویسن فامسک نب
ہیطعفامسکنب جبفدیمحفاتقدہفوصنمرفاشہؾافررعیبےناسیکاتمتعبںیمرفاتییکےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،نامثؿنبرمعنبافرس،انبوعؿ،نسح،دبعارلنمحنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللاعت یمتوکمکحداتیےہاہمتریافالدےکابرےںیم۔...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللاعت یمتوکمکحداتیےہاہمتریافالدےکابرےںیم۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1629

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا٣ ،٪ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و ُ٣َ ٢ز ٔ ِؿ ُت
َ
َّ
ُ
َّ َ
ِیم ًَل َ َّی َٓ َت َو َّؿأ َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٓ ٌََا َزنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأبُو بَ ُِکٕ َوص َُ٤ا َ٣ا ٔط َیا َٔٓ ٪أ َتانٔی َو َٗ ِس أُ ٔ َ
ٕ أَ ِٗ ٔضی فٔی َ٣الٔی َٓ ٥َِ ٠یُح ٔ ِبىٔی بٔظَ ِی ٕئ
ٕ أَ ِػ َ ٍُ ٨فٔی َ٣الٔی َِ ٛی َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼ َّب ًَل َ َّی َو ُؿوئ َ ُط َٓأ َ َٓ ِ٘ ُت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
َحًَّی َ٧زََِ ٟت آیَ ُة ا َِ ٤َ ٟوارٔیثٔ
ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،دمحمنب دکنمر،اجرب نبدبعاہللریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتی رکےتںیہاںوہںےنایبؿایک ہک ںیمامیبروہا وت
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب ریمی ایعدت وک رشتفی الےئ وت ںیم وہیبیش یک احتل ںیم اھت ،روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلعفآہل فملس ےن فوض ایک افر ا ےن فوض اک اپین ھجم رپ اہبای ،ےھجم وہشآای وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ںیما ےن امؽںیمایکرکفںافرا ےنامؽںیمسکرطحہلصیفرکفںآپےنوکح وجابںیہندایاہیںکتہکریماثیکآتیانزؽ
وہح ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،اجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفا ضیکمیلعتاکایبؿ...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
رفا ضیکمیلعتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1630

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ، ١وہیب  ،اب ٩كاُض ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اٟوَٓ َّ٩إ ٔ ََّّ ٪
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠یَّا َُ ٥ِ ٛو َّ
اٟو َّ٩أَ َِ ٛذ ُب ا َِ ٟحسٔیثٔ َو ََل َت َح َّش ُشوا َو ََل َت َح َّش ُشوا َو ََل َت َباُ َُـوا َو ََل َت َسابَزُوا َو ُٛوُ ٧وا ً َٔبا َز

اہللٔ ِ ٔ ِخ َواّ٧ا
ومیس نب اامسلیع  ،فبیہ  ،انب اطؤس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک مت
دبامگین ےس وچباس ےئلہکدبامگین بسےسزایدہوھجیٹ ابتےہ افر یسک ےکویعب یک وجتسجہنرکفافرہناسیک وٹہ ںیمےگل روہ افر
(عیبںیم)اکیدفرسےوکدوھہکہندفافرہندسحرکفافرہنضغبروھکافرہنیسکیکتبیغرکفافراہللےکدنبےاھبح اھبح وہاجؤ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،فبیہ،انباطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکامہراوکح فارثہنوہاگ۔...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکامہراوکح فارثہنوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1631

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّاض ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة َوا ٌَِ ٟب َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

َّ
اٟش ََل ٦أَ َت َیا أَبَا بَ ُِکٕ َی َِ ٠تَ ٔ٤شا ٔ٣ٔ ٪ي َ ٍاثَ ُض َ٤ا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُ٤ا ح ٔي َ٨ئ ٔ ٕذ َی ِلَ ُ٠با ٔ ٪أَ ِر َؿ ِیض ٔ َ٤ا ٔ٩ِ ٣
ٓ ََس َک َو َس ِض َُ ٤ض َ٤ا َٔ ٩ِ ٣خ ِیب َ َ ٍ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َ٤ا أَبُو بَ ُِکٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ْة
 ١آ َُ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س ٔ ٩ِ ٣صَ َذا ا ِ٤َ ٟا َٔٗ ٢ا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ َواہللٔ ََل أَ َز َُ أَ ِّ ٣زا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ َُ ٌُ ٨ط ٓ ٔیطٔ
ِٔ٤َ َّ ٧ا َیأِک ُ ُ
ِ ٔ ََّل َػ َُ ٌِ ٨تطُ َٗا َََ ٓ ٢ض َح َز ِت ُط َٓاك َُٔ ٤ة َٓ ٥َِ ٠تُک َ ُِّ ٤ِ ٠ط َحًَّی َ٣ا َت ِت

دبع اہلل نب دمحم ،اشہؾ ،رمعم زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت
افہمطریضاہللاعت ٰیلاہنعافررضحتابعسریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسروسؽاہللےک(رتہکںیم
ےس)ا ےنریماثامےنگنآےئافرفہدفونںاسفتقدفکیکزنیمافرربیخیکزنیمےساانپہصحفوصؽرکرےہےھتوتاؿدفونں
ےسرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےناہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکامہراوکح فارثہنوہاگ
افر وج ھچک مہ ےن وھچڑا فہ دصہق ےہ رصػ اس امؽ ےس آؽ دمحم یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اھکںیئ ےگ۔ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےن اہک دخا یک مسق ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وج اکؾ رکےت وہےئ داھکی ےہ اس وک ںیہن وھچڑات وہںحناہچن
رضحتافہمطریضاہللاعتٰیلاہنعےنرضحتاوبرکبریض اہللاعتٰیلہنعےسانلمانلجوھچڑدایافراؿےسوگتفگوھچڑدی اہیںکتہک
فافتاپںیئگ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾ،رمعمزرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکامہراوکح فارثہنوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1632

راوی :

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُ ٩أَبَ َ
ا ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ٩ِ ًَ ٞیُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ْة

اامس لیعنباابؿ،انبشابرک،ویسن،زرہی،رعفہ ،رضحتاعہشئےسرفاتیرکےت ںیہہکاںوہںےنایبؿایک ہک آرضحنت ےن
رفامایہکامہراوکح فارثہنوہاگافروجھچکمہےنوھچڑاےہفہدصہقےہ
رافی :

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

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکامہراوکح فارثہنوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1633

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اَ ٣ُ ٪ح َُّ ٤س
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َ٣اُ ٔ ٟ
ض بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َسثَا َٔ ٪وک َ َ
ک بِ ُ ٩أَ ِو ٔ
ک َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َحًَّی َز َخُِ ٠ت ًََِ ٠یطٔ ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ َٓ َ٘ا َ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َحًَّی أَ ِز ُخ ًََ ١ل َی ًُ ََ ٤ز
ََک لٔی َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔطٔ ذََ ٔ ٟ
بِ ُُ ٩ج َبيِ ٍ ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٥ذ َ َ
َک فٔی ًَل ٔ ٕٓی
اَ ٪و ًَ ِبسٔ اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤واٟزُّبَيِ ٍ ٔ َو َس ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥أَذ ٔ َُ َٟ ٪ض ِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ص َِ ٟ ١
َٓأ َ َتا ُظ َحا ٔجبُطُ یَ ِزَٓأ ُ َٓ َ٘ا َ ٢صَ َِ َٟ ١
ک فٔی ًُ ِث ََ ٤

َّاض َیا أَ ٔ٣ي َ ٍ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن اٗ ِٔف بَ ِیىٔی َوبَي ِ َن َص َذا َٗا َ ٢أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َّأ ٟذی بٔإٔذِٔ٧طٔ َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟش َ٤ا ُئ
َو ًَبَّا ٕ
ض َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ًََ ٢ب ْ

و ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ْة یُزٔی ُس َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َواَلِ َ ِر ُق َص َِ ١ت ٌَِ ٤َُ ٠
ض َٓ َ٘ا َ ٢صَ َِ ١ت ٌِ٤ََ ٠ا ٔ ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ک َٓأَٗ َِب ًََ ١ل َی ًَل ٔ ٕٓی َو ًَبَّا ٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠نٔ َِش ُط َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟزص ُِم َٗ ِس َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ

اَ ٪خ َّؽ َر ُسو َُ ٟط َػلَّی اہللُ
ک َٗاَلَ َٗ ِس َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ک َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َٓإٔن ِّی أ ُ َح ِّسثَُ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜص َذا اَلِ َ ِ٣ز ِٔ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس ک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َص َذا ا َِِ ٟٔی ٔئ بٔظَ ِی ٕئ  ٥َِ ٟي ٌُِ ٔلطٔ أَ َح ّسا َُي ِ َ ٍ ُظ َٓ َ٘ا ًََ ٢زَّ َو َج َّ٣َ ١ا أََٓا َئ اہللُ ًَل َی َر ُسؤٟطٔ ِلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َٗس ْٔیز َٓک َاِ َ ٧ت
اس َتأِثَ َز ب ٔ َضا ًَ َِ ٠یِ َ٘ َٟ ٥ِ ُٜس أَ ًِ َلا ُ٤ُ ٛوصَا َوبَ َّث َضا ٓ ٔی٥ِ ُٜ
َخاَ ٔ ٟؼ ّة َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واہللٔ َ٣ا ا ِح َت َازصَا زُوَ ٥ِ َُٜ٧و ََل ِ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ًَِ ُٙٔ ٔ٨ل َی أَصِٔ٠طٔ َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢ن َٔ َ٘ َة َس َ٨تٔطٔ ث ُ ََّ ٥یأ ِ ُخ ُذ َ٣ا
َحًَّی بَق ٔ َی َٔ ٨ِ ٣ضا َص َذا ا ِ٤َ ٟا َُٓ ٢ک َ َ

ک
بَق ٔ َی ٓ ََی ِح ٌَُ ُ٠ط َِ ٣ح ٌَ َ٣َ ١ا ٔ ٢اہللٔ ٓ ٌََ ١َ ٔ٤ب ٔ َذ َ
و ٪ذََ ٔ ٟ
اک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َیا َت ُط أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َص َِ ١ت ٌَِ ٤َُ ٠
ک َٗ َاَل َن ٌَ َِ َٓ ٥ت َوفَّی اہللُ َ٧ب ٔ َّیطُ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
َٗاُٟوا َن ٌَ ِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا ٌََ ٔ ٟ ٢ل ٔ ٕٓی َو ًَبَّا ٕ
ض أَ ِن ُظ ُس ُ٤َ ٛا بٔاہللٔ َص َِ ١ت ٌِ٤ََ ٠ا ٔ ٪ذََ ٔ ٟ
أَبُو بَ ُِکٕ أََ٧ا َول ٔ ُّی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ب َـ َضا ٓ ٌََ ١َ ٔ٤ب ٔ َ٤ا ًَ ١َ ٔ٤بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ت َوفَّی اہللُ
َٔ ٓ ١یضا َ٣ا ًََ ١َ ٔ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَبَا بَ ُِکٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت أََ٧ا َول ٔ ُّی َول ٔ ِّی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ب ِـت َُضا َس ََ ٨تي ِ ٔن أَ ًِ َُ ٤

َ
ٔیک َوأَ َتانٔی
ک ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ ٩أَخ َ
يب َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ ُِکٕ ث ُ َّٔ ٥جئِت َُ٤انٔی َوکَُ ٤َ ٔ ٠ت٤َ ُٜا َواح َٔس ْة َوأَ ِ٣زُ ُ٤َ ٛا َجٔ٤ی ٍْ ٔجئِ َتىٔی َت ِشأُٟىٔی َن ٔؼ َ
َ
ک َٓ َت َِ ٠تَ ٔ٤شا ٔ٣ٔ ٪ىِّی َٗ َـ ّ
ک ٓ ََواہللٔ
ائ َُي ِ َ ٍ ذََ ٔ ٟ
یضا َٓ ُُِ٘ ٠ت ِ ٔ ِٔ ٪طئِت َُ٤ا َزٓ ٌَِت َُضا َِِٔ ٟی٤َ ُٜا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َص َذا َي ِشأُٟىٔی َن ٔؼ َ
یب ا َِ ٣زأَتٔطٔ ٔ ٩ِ ٣أَب ٔ َ

اٟش َ٤ا ُئ َواَلِ َ ِر ُق ََل أَ ِٗ ٔضی ٓ َٔیضا َٗ َـ ّ
ک َحًَّی َت ُ٘ َوَّ ٦
َّأ ٟذی بٔإٔذِٔ٧طٔ َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة َٓإ ٔ َِ ًَ ٪حزِتُ َ٤ا َٓا ِزٓ ٌََا َصا ِلٔ َ َّی َٓأََ٧ا
ائ َُي ِ َ ٍ ذََ ٔ ٟ
أَ ِٔٔٛی٤َ ُٜاصَا

ییحینبریکب،ثیل ،لیقع،انباہشبےسرفاتیرکےتںیہ اںوہںےنایبؿ ایکہک ھجمےس امکلنبافس نبدحاثؿےن ایبؿایک ہک
افردمحمنبریبجنبمعطمےنھجمےساؿیکہیدحثیایبؿیکیھت،انچہچنںیملچرکاؿےکاپساچنہپافراؿےسوپاھچوتاںوہںےن
ہک ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ایگ اؿ ےک اپس اؿ ےک درابؿ ریاف ےچنہپ افر اہک ہک آپ رضحت نامثؿ فدبعارلنمح،
فزریبفدعسریضاہللاعتٰیلہنعوکادنرآےنیکااجزتدےتیںیہ؟اںوہںےناہکہکاہں،انچہچناؿرضحاتوکادنرالبایایگ،رھپدرابؿ
ےناہکایکآپرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعفابعسریضاہللاعتٰیلہنعوکااجزتدےتیںیہاںوہںےناہکاہں۔رضحتابعسےن
اہک اے اریماوملنینم امہرے افر اؿ ےک درایمؿ ہلصیف رکدےئجی ،رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم مت وک دخا اک فاہطس داتی
وہں سج ےک مکح ےس زنیم ف آامسؿ اقمئ ںیہ ایک مت اجےتن وہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک امہرا وکح  فارث ہن
وہاگ۔افروجھچکمہےنوھچڑافہدصہقےہافراسےسرمادآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکذاتیھت،اسامجتعےنرفامایہکآپ
ےنااسیرفامایےہ ،رھپرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعفابعسیکرطػوتمہجوہےئافررفامایہکآپدفونںاجےتنںیہہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیرفامایاؿدفونںےنوجابدایاہں۔آپےنہیرفامایےہرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکاب
ںیمآپولوگںےساسےکقلعتمایبؿرکاتوہںہکاہللاعت یےناسفتیںیما ےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوصخمصایکاھت

آپےکالعفہیسکوکںیہندایانچہچناہللزبرگفربرتےنرفامای َ(م َأ َفئَا َُّ
﵀ َ َیَل َروُسل ِ ِش)،وتہیاخصروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکےئلاھت،مسقےہ دخایکآپےناہمترےوسایسکےکےئلاسوکوفحمظںیہنایکافرہنمترپیسکوکرتحیجدیہکلبمتیہوکدےتیافر
میسقترکےترےہاہیںکتہکہیامؽابیقراہوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساسامؽےسا ےنرھگفاولںےکےئلاکیاسؽاکرخہچاکنؽ
ےتیل،رھپابیقامؽ،ا ہللےکافر امؽیکرطحرخچرکےتافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساینپزدنیگرھبیہیرکےت رےہ،ںیممت
وک دخا یک مسق دے رک وپاتھچ وہں ہک مت اس ابت وک اجےتن وہ؟ اؿ ولوگں ےن اہک اہں رھپ رضحت یلع ف ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک
رطػاخمبطوہرکاہکںیمآپدفون ںوکدخااکفاہطسدےرکوپاتھچوہںہکایکآپدفونںاسابتوکاجےتنںیہ؟اؿدفونںےن
اہکہکاہں،رھپاہللاعت یےنا ےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکفافتدےدی،وترضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکںیماہلل
ےکروسؽاکف یوہں،انچہچناںوہںےناسرپہضبقایکافرایسرطحرکےترےہسجرطحروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایک

اھت،رھپاہللاعت یےنرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعوکفافتددیی۔وتںیمےناہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکف یاک
ف ی وہں۔ رھپ اب آپ دفونں ریمے اپس آےئ ںیہ ،افر آپ دفونں ریمے اپس آےئ ںیہ افر آپ دفونں اک وصقمد اکی یہ ےہ
افر مت دفونں اک اعمہلم اسکیں ےہ (اے ابعس) آپ ھجم ےس اینپ ویبی اک ہصح امےتگن ںیہ ،وجاںیہن ا ےن فادل ےس اتچنہپ ےہ۔ ںیم اتہک
وہں ہک ارگ اےکس العفہ وکح  افر ہلصیفآپدفونں ھجم ےس اچےتہ ںیہ وت مسق ےہ اہلل اعت ییکسج ےک مکح ےس آامسؿف زنیماقمئ ےہ
ںیم ایقتم کت اس ےک العفہ افر وکح  ہلصیف ںیہن رکاتکس ارگ آپ دفونں اس ےک ااظتنؾ ےس اعزج ںیہ وت رھپ ےھجم فا س رکدےئجی ںیم
اساکااظتنؾرکولںاگ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکامہراوکح فارثہنوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1634

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَ ْ ٔ ٟ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

َي ِ٘ َت ٔش َُ ٥و َرثًَٔی زٔی َّ ٨ارا َ٣ا َت َز ُِ ٛت َب ٌِ َس َن َٔ َ٘ةٔ ن َٔشأِی َو َ٣ئُؤ َ ٧ة ًَا ٔ٣لٔی َٓ ُض َو َػ َس َٗ ْة

اامسلیع ،امکل ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای،ریمافرہث(دانیر)یکرطحمیسقتہنایکاجےئافروجھچکریمیویبویںےکرخچےسافرریمےاکرنکےک
رصػ چرےہفہ دصہقےہ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکامہراوکح فارثہنوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1635

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪أَ ِز َو َاد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
اِ ٪لٔ َی أَبٔی بَ ُِکٕ َي ِشأ َ ُِ ٨َ ٟط ٔ٣ي َ ٍاثَ ُضَ٘ َٓ َّ٩اَِ ٟت
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َر ِز َ ٪أَ ِ ٪یَ ِب ٌَث ِ َن ًُ ِث ََ ٤
ًَائٔظَ ُة أََِ ٟی َص َٗ ِس َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ْة
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،انب اہشب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج
روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس وک فافت وہیئگ وتآرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک ویبویں ےن رضحت نامثؿ یلص اہللہیلع فآہل
فملسوکرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسانجیھباچاہاتہکاؿےساینپریماثبلطرکںی،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
ےن اہک ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ہی ںیہن رفامایہک امہرا وکح فارث ںیہن وہاگ افر وج ھچک مہ ےن وھچڑا ےہفہ دصہق
ےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکوجصخشامؽوھچڑےوتفہاسےکرھگفاولںاکےہ...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکوجصخشامؽوھچڑےوتفہاسےکرھگفاولںاکےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1636

راوی ً :بساً ،٪بساہلل  ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسثَىٔی أَبُو َس ََ ٤َ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ات َو ًََِ ٠یطٔ َزیِ َْ ٩و ٥َِ ٟیَتِ ٍُ ِک َوٓ ّ
َائ ٓ ٌََ َِ ٠ي َ٨ا َٗ َـا ُُ ُظ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أََ٧ا أَ ِول َی بٔا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ٔ ٩ِ ٣أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِ ٣َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥

َو ََ ٩ِ ٣ت َز َک َّ ٣اَل ََٓ ٔ ٠و َرثَتٔطٔ

دبعاؿ ،دبعاہلل  ،ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ومونمں اک
ںیماؿیکاجونںےسزایدہدفتسوہںوجصخشرماجےئافراسرپرقضوہافراسامؿہنوھچڑاسجےسرقضوپراوہےکسوتاسوک
ادارکانریمےذہمےہافرسجےنوکح امؽوھچڑاوتفہاسےکفاروثںاکےہ۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،انباہشب،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابپافرامںیکرطػےسافالدیکریماثاکایبؿ۔...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
ابپافرامںیکرطػےسافالدیکریماثاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1637

٣وسی ب ٩اس٤اًی ،١وہیب ،ب ٩كاُض ،كاُض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی :
ٰ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َّ
َفائ َٔف بٔأَصَِ ٔ ٠ضا ٓ ََ٤ا بَق ٔ َی َٓ ُض َو َٔلَ ِول َی َر ُج ٕ ١ذ َََکٕ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِٔ ٟح ُ٘وا ا َِ َ ٟ

ومیس نب اامسلیع ،فبیہ ،نب اطؤس ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت
ںیہآپےنرفامایہکرفا ضاسےکنیقحتسموکاچنہپدفوجابیقرےہفہبسےسزایدہرقیبیرمدےکےئلےہ۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،فبیہ،نباطؤس،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑلویکںیکریماثاکایبؿ...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
ڑلویکںیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1638

راوی  :ح٤یسی ،سٔیا ،٪زہزیً ،ا٣ز ب ٩سٌس ب ٩ابی وٗاؾ ،سٌس ب ٩ابی وٗاؾ

َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٣َ ٢ز ٔ ِؿ ُت ب ٔ ََ َّٜ٤ة
ََ ٣ز ّؿا َٓأ َ ِطٔ َِی ُت ُٔ ٨ِ ٣ط ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت َٓأ َ َتانٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌُوزُنٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪لٔی َّ ٣اَل َٛثٔي ّ ٍا
َوَِ ٟی َص َیزٔثُىٔی ِ ٔ ََّل ابِ ًَٔ٨ی أََٓأ َ َت َؼ َّس ُ ٚب ٔ ُث ُ٠ثَ ِی َ٣الٔی َٗا َََ ٢ل َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٓ َّ
ک ِ ٔ ِ٪
ِط َٗا ََ ٢لَ ُُِٗ ٠ت اُّ ٟث ُُ ٠ث َٗا َ ٢اُّ ٟث ُُ ٠ث َٛبٔي ْ ٍ َِٔ َّ ٧
َاٟظ ِ ُ
ک  ٩َِ ٟتُ َِ َٙٔ ٔ٨ن َٔ َ٘ ّة ِ ٔ ََّل أ ُ ٔج ِز َت ًََِ ٠ی َضا َحًَّی اَ ٤َ ِ٘ ٠ُّ ٟة
اض َؤَِ َّ ٧
َت َز َِ ٛت َوََ ٟس َک أََُِ ٔ ٨یا َئ َخي ِ ْ ٍ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪تتِ ٍُ َُ ٛض ًَِ ٥ا َّ ٟة َی َت ََ ُٔ َّٔ ٜ
و ٪اَ ٨َّ ٟ

ٕ َب ٌِسٔی َٓ َت ٌِ ََّ ٤َ ًَ ١َ ٤ل تُزٔی ُس بٔطٔ َو ِج َط اہللٔ ِ ٔ ََّل
َت ِز َٓ ٌُ َضا ِلٔ َی فٔی ا َِ ٣زأَت ٔ َ
ک َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ آأ ُ َخ َُّ ٠
ٕ ًَ ِ ٩صٔ ِح َزت ٔی َٓ َ٘ا َ ٩َِ ٟ ٢تُ َد ََّ ٠
وَ ٪ل ٩ِٔ ٜا َِ ٟبائ ُٔص َس ٌِ ُس بِ ُ٩
ک أَٗ َِو ْاَ ٦وي َ َّ
ُرض ب ٔ َ
ٕ َب ٌِسٔی َحًَّی َی َِ ٨ت ٔٔ ٍَ ب ٔ َ
آِ َ
ِاز َز ِز َت بٔطٔ رٔٓ ٌَِ ّة َو َز َر َج ّة َو ١َّ ٌََ ٟأَ ِ ٪تُ َد ََّ ٠
ک َُ
ات ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪و َس ٌِ ُس بِ َُ ٩خ ِو ََ ٟة َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی ًَا ٔ٣ز ٔبِ ٔ٩
َخ ِو ََ ٟة َی ِزثٔی َُ ٟط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٣َ ٪

َ ُٟؤ ٓ ٕ
ی
دیمحی،ایفسؿ ،زرہی،اعرمنبدعسنبایبفاقص،دعسنبایبفاقصےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیم ںیمامیبر

ڑپا سج ےس رمےن ےک رقبی اھت ،یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ایعدت ےک ےئل رشتفی الےئ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپستہبام ؽےہافرریمافارثزجبریمییٹیبےکافروکح ںیہن،ایکںیمدفاہتح امؽدصہقرکدفں؟
آپےنرفامایہکںیہنںیمےنرعضایکاہتح ؟آپےنرفامایہکاہتح تہبےہ،ارگوتاینپافالدوکامدلاروھچڑےوتہیاسےسرتہب
ےہہکاؿوکدگنتتسوھچڑےہکولوگںےسکیھبامےتگن رھپںی،افروجمتیھبرخچرکےتوہاساکارجںیہمتےلماگاہیںکتہک
فہ ہمق وجمتاینپویبیےکہنم ںیمڈاےتلوہ ںیمےن رعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمرجہتےسےھچیپ رہاجؤںاگ؟
آپےنرفامایہکمتےھچیپرہرکوجلمعیھباہللیکوخونشدیےکےئلرکفےگاسےکذرہعیاہللاہمتریدنلبیافردرہجںیمزایدیتاطع
رفامےئاگافرادیمےہہکمتریمےےھچیپروہےگوتتہبےسولوگںوکمتےسعفناتچنہپ رےہاگافرتہبےسولوگںوکمتےساصقنؿ
ےچنہپ اگ ،نکیل ےب اچرہ دعس نب وخہل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وچہکن اؿ اک ااقتنؽ ںیم وہایگ اس ےئل اؿ ےک قح ںیم داعےئ رفغمت
رفامےتےھت۔ایفسؿےناہکہکدعسنبوخہلینباعرمنبولح ےکاکیرفدےھت۔
رافی  :دیمحی،ایفسؿ،زرہی،اعرمنبدعسنبایبفاقص،دعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
ڑلویکںیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1639

راوی ٣ :ح٤وز ،ابوا٨ٟرض ،ابوٌ٣اویہ طيبا ،٪اطٌث ،اسوز ب ٩یزیس

یس َٗا َ ٢أَ َتاَ٧ا ٌَُ ٣اذُ
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
رض َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َط ِي َبا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ِط ٌَ َث ًَ ِ ٩اَلِ َ ِس َوز ٔبِ َٔ ٩یز ٔ َ
ٕ
ٕ َواَلِ ُ ِخ َت اِ ٨ِّ ٟؼ َ
بِ َُ ٩ج َب ٕ ١بٔا َِ ٟی َ٤ّ ٠ِّ ٌَ ٣ُ ٩ٔ ٤ا َوأَ ٔ٣ي ّ ٍا ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟا ُظ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ١تُ ُوف ِّ َی َو َت َز َک ابِ ََ ٨ت ُط َوأ ُ ِخ َت ُط َٓأ َ ًِ َلی ٔاَلبِ ََ ٨ة اِ ٨ِّ ٟؼ َ
ومحمد ،اوبارضنل ،اوباعمفہی ابیشؿ ،اثعش ،اوسد نب سیدی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک امہرے اپس اعمذ نب لبج
ریضاہللاعتٰیلہنعنمیںیمملعمافراریموہرکآےئوتمہےناؿےساسصخشےکقلعتموپاھچوجوفتوہایگافراکییٹیبافراکی

نہبوھچڑرکایگوتاںوہںےنیٹیبوکفصافرنہبوکفصدالای۔
رافی  :ومحمد،اوبارضنل،اوباعمفہیابیشؿ،اثعش،اوسدنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وپےتیکریماثاکایبؿہکبجاٹیبہنوہ۔...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
وپےتیکریماثاکایبؿہکبجاٹیبہنوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1640

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥وہیب ،اب ٩كاُض ،كاُض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩كَا ُو ٕ
َّ
َفائ َٔف بٔأَصَِ ٔ ٠ضا ٓ ََ٤ا بَق ٔ َی َٓ ُض َو َٔلَ ِول َی َر ُج ٕ ١ذ َََکٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِٔ ٟح ُ٘وا ا َِ َ ٟ
ملسم نب اربامیہ ،فبیہ ،انب اطؤس ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرفا ضاسےکنیقحتسموکاچنہپدفافروجابیقےچبفہرقبیےکرمدےکےئلےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،فبیہ،انباطؤس،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یٹیبیکوموجدیگںیمونایسیکریماثاکایبؿ...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ

یٹیبیکوموجدیگںیمونایسیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1641

راوی  :آز ،٦طٌبہ ،ابوٗیص ،ہزی ١بَ ٩حبی١

وسی ًَ ِ ٩ب ٔ ِٕ ٨ت َوابِ َٔ ٨ة ابِ َٕ ٩وأ ُ ِخ ٕت
َ ِحبٔی ََٗ ١ا َُ ٢سئ ٔ َ ١أَبُو َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َٗ ِی ٕص َسُ ٌِ ٔ٤ت صُزَیِ َ ١بِ ََ ُ ٩

ٕ َوأِ ٔ
وسی
ٕ َوَِ ٔ ٟلُ ِختٔ اِ ٨ِّ ٟؼ ُ
َٓ َ٘ا َ٠ِ ٔ ٟ ٢ب ٔ ِ٨تٔ اِ ٨ِّ ٟؼ ُ
ت ابِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ٓ ََشيُ َتابٔ ٌُىٔی ٓ َُشئ ٔ َ ١ابِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َوأ ُ ِخب ٔ َ ٍ بٔ َ٘ ِو ٔ ٢أَبٔی َُ ٣
ٕ َو َٔلبِ َ٨ةٔ
َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س َؿ َُِ ٠٠ت ِٔذّا َو َ٣ا أََ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟض َت ٔس َ
ی ٩أَ ِٗ ٔضی ٓ َٔیضا ب ٔ َ٤ا َٗ َضی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٔ ٟ ٥َ ٠لبِ َٔ ٨ة اِ ٨ِّ ٟؼ ُ
وسی َٓأ َ ِخبَ ٍَِ٧ا ُظ بٔ َ٘ ِو ٔ ٢ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢لَ َت ِشأَُٟونٔی َ٣ا
اٟش ُس ُض َتَ ٠َ ٔ٤ِٜة اُّ ٟثَ ُ٠ثي ِ ٔن َو َ٣ا بَق ٔ َی ََِٓ ٔ ٠لُ ِختٔ َٓأ َ َت ِي َ٨ا أَبَا َُ ٣
ابِ ُّٕ ٩
َز َاَ ٦ص َذا ا َِ ٟحبِ ٍُ ٓ ٔی٥ِ ُٜ

آدؾ،ہبعش،اوبسیق،زہلینبرشلیبحےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےنایبؿایکہکاوبومیسےسیٹیب،ونایسافرنہبیکریماث
ےکقلعتموپاھچایگوتاںوہںےناہکہکیٹیبےکےئلفصافرنہبےکےئلفصےہافرمتانبوعسمدےکاپساجرکوپوھچ،نیقیےہ
فہ یھب ریمی رطح یہ ایبؿ رکںی ےگ،انچہچن ا نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ایگ۔ افر اوبومیس اک وقؽ ایبؿ ایک ایگ وت اںوہں
ےناہکںیماسوصرتںیمارماہوہاجؤںاگافردہاتیہناپؤںاگںیموتںیہمتفہمکحدفںاگوجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحدای
ےہیٹیبوکآداھافرونایسوکاٹھچہصحےلماگ،ہیدفاہتح وہںیئگابیقاکیاہتح نہبوکےلماگ،مہولگومٰیسےکاپسآےئافراؿ وک
انبوعسمدےکوقؽیکربخدیوتاںوہںےناہکہکھجمےسہنوپوھچبجکتہکفہاعملمتںیموموجدںیہ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،اوبسیق،زہلینبرشلیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابپافراھبح یکوموجدیگںیمدادایکریماثاکایبؿ...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ

ابپافراھبح یکوموجدیگںیمدادایکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1642

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،وہين ،اب ٩كاُض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َّ
َفائ َٔف بٔأَصَِ ٔ ٠ضا ٓ ََ٤ا بَق ٔ َی ٓ ََٔلَ ِول َی َر ُج ٕ ١ذ َََکٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِٟحٔ ُ٘وا ا َِ َ ٟ
امیلسؿنب جب،فنیہ،انباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ
آپےنرفامایہکرفا ضاسےکقحتسموکاچنہپدفافروج چاجےئفہرقبیےکرمدےکےئلےہ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،فنیہ،انباطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
ابپافراھبح یکوموجدیگںیمدادایکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1643

راوی  :ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوارث ،ایوبًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ض َٗا َ ٢أَ َّ٣ا َّأ ٟذی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
ث َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
 ١أَ ِو َٗا ََ ٢خي ِ ْ ٍ َٓإُٔ َّ ٧ط أَِ٧زَ َُ ٟط أَبّا أَ ِو
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ُُ ٨ِ ٛت َُّ ٣تد ٔ ّذا َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔاَلِ ُ َّ٣ةٔ َخّ ٔ ٠یَل ََل َّت َد ِذتُ ُط َو َلُ ٩ِٔ ٜخ َُّ ٠ة ِاْل ٔ ِس ََل ٔ ٦أَٓ َِـ ُ

َٗا ََ َٗ ٢ـا ُظ أَ ّبا

اوبرمعم،دبعاولارث،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہلل

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیوجرفامایہکارگںیماساتمےسیسکوکلیلخانباتوتاؿ(اوبرکب)وکانباتنکیلاالسؾیکدفیتسا لضےہ
(ا لضایریخاکظفلایبؿایکرافیوککشےہ)اںوہںےنداداوکزنمبہلابپرقاردای(ازنہلاابایاضقہااب)ایبؿایک۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افالدفریغہیکوموجدیگںیموشرہافرویبییکریماثاکایبؿ...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
افالدفریغہیکوموجدیگںیموشرہافرویبییکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1644

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،ورٗاء ،اب ٩ابی ٧حیحً ،لاء ابً ٩باض

ٕ ًَ َِ ٩و ِر َٗا َئ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧ح ٔ ٕ
ا ٪ا ِ٤َ ٟا ُ٢
یح ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ک َ٣ا أَ َح َّب َٓ َح ٌَ ََّ ٔ ٟ ١
َک ِٔ ٣ث ََ ١ح ِّى اَلِ َُ ِ ٧ث َیي ِ ٔن َو َج ٌَ َََ ِ ٔ ٟ ١لبَ َویِ ٟٔٔ ٩کُِّ١
٠ذ َ ٔ
َِ ٠ٟٔو َٔ ٟس َوکَاِ َ ٧ت ا َِ ٟو ٔػ َّی ُة َِ ٠ٟٔواَ ٔ ٟسیِ َٔ ٨َ َٓ ٩ش َذ اہللُ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ

َّ
اٟزب ُ ٍَ
َواح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ُّ
ِط َو ُّ
اٟزب ُ ٍَ َو٠ٟٔزَّ ِو ٔد اٟظ ِ َ
اٟش ُس ُض َو َج ٌَ َِ ٤َِ ٠ٟٔ ١زأَة ٔاٟث َُُّ ٩َ ٤و ُّ

دمحمنبوی ف،فراقء،انبایبحیجن،اطعءانبابعس ےسرفاتیرکےتںیہہکےلہپامؽافالدےکےئلافرفتیصفادلنیےکےئلیھت،
اہللاعت یےناسوکوسنمخرکےکفہزیچالح  وجاس ےسرتہب ےہانچہچنرمدفںوکوعروتں اکدفدنچہصحرقاردایافرفادلنیںیمےس
رہ اکی ےک ےئل اٹھچ ہصح رقمر ایک افر ویبی ےک ےئل (ارگ افالد وہ) آوھٹاں ہصح افر (افالد ہن وہ) وت وچاھت ہصح رقمر ایک ،افر وشرہ
ےکےئل(ارگافالدہنوہ)فصافر(ارگافالدوہ)وتوچاھتہصحرقمرایک۔
رافی  :دمحمنبوی ف،فراقء،انبایبحیجن،اطعءانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
افالدفریغہیکوموجدیگںیموشرہافرویبییکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1645

راوی ٗ :تيبہٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،اب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َٗا ََ َٗ ٢ضی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اَ ٪س َ٘ َم َِّ ٣ي ّتا بٔ ُِ َّزة ٕ ًَ ِب ٕس أَ ِو أَ َٕ ٣ة ث ُ َّ ٪َّ ٔ ِ ٥ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة َّأًٟی َٗ َضی ََ ٟضا بٔا َِّ ُِ ٟزة ٔ تُ ُو ِّٓ َی ِت َٓ َ٘ َضی
َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َجٔ٨ي ٔن ا َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َِ ٟح َی َ
َ
یضا َو َز ِو ٔج َضا َوأَ َّ ٪ا ًَِ ١َ ِ٘ ٌَ ٟل َی ًَ َؼبَتٔ َضا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ َّ٣ٔ ٪ي ٍَاثَ َضا ٟٔبََ ٔ ٨
ہبیتق ،ثیل ،انب اہشب ،انب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنیبنایحلؿیکاکیوعرتےکےچبےکقلعتموجاچکرمایگاھتوخؿاہباکیالغؾایولڈنیدےنیاکمکحدای،رھپ
فہوعرتسجرپآرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحاصدر رفامایاھت،رمیئگ،وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحدایہک
اسیکریماثاسےکوٹیبںافروشرہےکےئلےہ،افروخؿاہبہبصعےکےئلےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،انببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویٹیبںیکوموجدیگںیمںینہبوجہبصعںیہاؿیکریماثاکایبؿ...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
ویٹیبںیکوموجدیگںیمںینہبوجہبصعںیہاؿیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1646

راوی  :برش ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،س٠امی ،٪ابزاہی ،٥اسوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َِٔ ٩ِ ًَ ٪بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اَلِ َ ِس َوز ٔ َٗا ََ َٗ ٢ضی ٓ ٔي َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َک
ٕ َِ ٔ ٟلبِ َٔ ٨ة َواِ ٨ِّ ٟؼ ُ
َج َب ًَٕ ١ل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اِ ٨ِّ ٟؼ ُ
ٕ َِ ٔ ٟلُ ِختٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َُ ٢سََ ِ ٠امی َُ َٗ ٪ضی ٓ ٔي َ٨ا َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ًَل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

رشب نب اخدل ،دمحم نب رفعج  ،ہبعش ،امیلسؿ ،اربامیہ ،اوسد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اعمذ نب
لبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن امہرے درایمؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم مکح دای ہک یٹیب ےک ےئل فص افر نہب
ےکےئلفصےہرھپامیلسؿےنایبؿایک ہکاںوہںےنامہرےےئلہلصیفایک(نکیل)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہناک
ذرکںیہنایک۔
رافی  :رشبنباخدل،دمحمنبرفعج،ہبعش،امیلسؿ،اربامیہ،اوسدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
ویٹیبںیکوموجدیگںیمںینہبوجہبصعںیہاؿیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1647

راوی ٤ً :زو بً ٩باضً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ابوٗیص ،ہزی ١رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َٗ ِی ٕص ًَ ِ ٩صُزَیِ َٕٗ ١ا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ ََلَ ِٗ ٔـي َ َّن ٓ َٔیضا
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩بَّا ٕ

اٟش ُس ُض
بٔ َ٘ َـا ٔ
ئ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّٟ ٥َ ٠لبِ َ٨ةٔ اِ ٨ِّ ٟؼ ُ
ٕ َو َٔلبِ َ٨ةٔ ٔاَلبِ ُّٔ ٩
َو َ٣ا بَق ٔ َی ََِٓ ٔ ٠لُ ِختٔ
رمعفنبابعس،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوبسیق،زہلیریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکںیماسںیمفہہلصیفرکفںاگوجآرضحنتیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےنایکہکیٹیبےکےئلفصافروپیتےکےئلاٹھچہصحافروجابیقےچبفہنہبےکےئلےہ۔
رافی  :رمعفنبابعس،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوبسیق،زہلیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنچونہبںافراکینہبیکریماثاکایبؿ...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
دنچونہبںافراکینہبیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1648

راوی ً :بس اہلل بً ٩ث٤اً ،٪بساہلل  ،طٌبہ٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،حرضت جابز

ا ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ ّزا َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َٗا ََ ٢ز َخ ًََ ١ل َ َّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َ٣ز ٔ ْیف ٓ ََس ًَا ب ٔ َو ُؿو ٕئ َٓ َت َو َّؿأ َث ُ ََّ ٥ن َـحَ ًَل َ َّی َٔ ٩ِ ٣و ُؿوئٔطٔ َٓأ َ َٓ ِ٘ ُت َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا
َفائ ٔٔف
َر ُسو َ ٢اہللٔ ِٔ٤َ َّ ٧ا لٔی أَ َخ َو ْ
ات َٓ َ٨زََِ ٟت آ َی ُة ا َِ َ ٟ
دبعاہللنبنامثؿ،دبعاہلل،ہبعش،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےنایبؿایکہکریمےاپسآرضحنت
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس رشتفی الےئ افراسفتق ںیمرمضی اھت،آپےنفوض ےک ےئلاپیناماگنافرفوض ایک رھپ ھجمرپا ےنفوضاک
اپین ڑھچاک ،ےھجم وہش آای وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ںینہب ںیہ ،اس رپ رفا ض فا ی آتی انزؽ
وہح ۔
رافی  :دبعاہللنبنامثؿ،دبعاہلل،ہبعش،دمحمنبدکنمر،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاےیلصاہللہیلعفملسفہمتےسوتفیوپےتھچںیہمتد ہدفہک...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاےیلصاہللہیلعفملسفہمتےسوتفیوپےتھچںیہمتد ہدفہکاہللںیہمتالکہلےکقلعتممکحداتیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1649

٣وسی ،اَسئی ،١ابواسح ،ٙحرضت بزاء رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ً :بیس اہلل بٰ ٩

آِ آ َی ٕة َ٧زََِ ٟت َخات َُٔ ٤ة ُس َورة ٔ
َسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
ا ٩ِ ًَ ٚا ِٟب َ َ ٍا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
ئ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َُ ٔ ٢
وسی ًَ َِ ِ ٔ ِ ٩
ک ُٗ ِ ١اہللُ ُي ِٔت ٔی ٥ِ ُٜفٔی ا ِٟک َ ََل َٟةٔ
اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َي ِش َت ِٔتُوَ َ ٧

دیبع اہلل نب ومیس ،ارسلیئ ،اوب ااحسؼ  ،رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرخ ںیم وج
ُ تُفْن ُک
تَشنَ ْ
﵀َّ ِن ْم ِفالْکَ َللَ ِش﴾،انزؽوہح ۔
قا ُ
ن ْ
آتیانزؽوہح فہوسرۃااسنلءیکآرخیآتی ْ ﴿،ف ُیو َ َ
رافی  :دیبعاہللنبومٰیس،ارسلیئ،اوباقحس،رضحترباءریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکدفاچچزاداھبویئںاکایبؿہکاؿںیمےساکیامںرشکیاھبح وہ۔...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
وعرتےکدفاچچزاداھبویئںاکایبؿہکاؿںیمےساکیامںرشکیاھبح وہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1650

راوی ٣ :ح٤وزً ،بیس اہلل  ،اَسائی ،١ابوحؼين ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َح ٔؼي ٕن ًَ ِ ٩أَب ٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤و ْز أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ ِ ٔ ِ ٩

لِک أَ ِو
ات َو َت َز َک َّ ٣اَل ٓ ََ٤اُ ُٟط َ ٤َ ٔ ٟوالٔی ا َِ ٌَ ٟؼ َب ٔة َو ََ ٩ِ ٣ت َز َک َ ًّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا أَ ِول َی بٔا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ٔ ٩ِ ٣أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َِ ٣َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥
َؿ َیا ًّا َٓأََ٧ا َوُّ ٔ ٟی ُط ٓ ََٔلُ ِزع َی َُ ٟط
ومحمد ،دیبع اہلل  ،ارسالیئ ،اوبنیصح ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیمومونمںاکاؿیکاجونںےسیھبزایدہدفتسوہںوجصخشرماجےئافرامؽوھچڑ
اجےئوتاساکامؽاسےکہبصعےکےئلےہ،سجےنرقضوھچڑاںیماساکف یوہںھجمےسبلطایکاجےئ۔
رافی  :ومحمد،دیبعاہلل،ارسالیئ،اوبنیصح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
وعرتےکدفاچچزاداھبویئںاکایبؿہکاؿںیمےساکیامںرشکیاھبح وہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1651

راوی  :ا٣یہ ب ٩بشلا ،٦یزیس ب ٩زریٍ ،روحً ،بساہلل ب ٩كاُض ،كاُض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ی ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َلاَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩ر ِو ٕح ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َ
َّ
َّ
َفائ ُٔف ٓ ٔ َ
ََل ِول َی َر ُج ٕ ١ذ َََکٕ
َفائ َٔف بٔأصَِ ٔ ٠ضا ٓ ََ٤ا َت َز َِ ٛت ا َِ َ ٟ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِٔ ٟح ُ٘وا ا َِ َ ٟ
اہیم نباطسبؾ،سیدینبزرعی،رفح،دبعاہلل نباطؤس،اطؤس،رضحتانبابعسریض اہللاعتٰیلہنع آرضحنت یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک رفا ض اس ےک قحتسم وک اچنہپ دف افر وج ھچک ابیق  چ اجےئ فہ زایدہ رقیبی رمد ےک ےئل
ےہ۔
رافی  :اہیمنباطسبؾ،سیدینبزرعی،رفح،دبعاہللنباطؤس،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذفیاالراحؾاکایبؿ۔...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
ذفیاالراحؾاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1652

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ٥بیاَ ٪کےت ہیں ٣یں ےن اسا٣ہ سے ٛہا ٛہ ت ٥سے ازریص ےن بواسلہ ك٠حہ ،سٌیس ب ٩جبي ٍ،
حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ض
ٔیص َح َّسثَ َ٨ا كَ َِ ٠ح ُة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔلَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَِ ٔ ِ ٥ِ ُٜزر ُ
و ٪ح ٔي َن َٗ ٔس ُ٣وا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َیز ٔ ُث اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َّی
َؤٟک ُ ٕ َٓ ١ج ٌَ ِ٨َ ٠ا ََ ٣وال ٔ َی َو َّأ ٟذ َ
ا ٪ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
یًَ ٩ا َٗ َس ِت أَیِ َ٤اَٗ ٥ِ ُُٜ٧ا َ ٢ک َ َ
وَ ٪ذؤی َرحٔٔ٤طٔ َِ ٔ ٟلُ ُخ َّوة ٔ َّأًٟی آخَی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َُ ٨ض ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َ٧زََِ ٟت َؤ ٟک ُ ٕ َٓ ١ج ٌَ ِ٨َ ٠ا ََ ٣وال ٔ َی َٗا ََ ٢ن َش َد ِت َضا
ُز َ
یًَ ٩ا َٗ َس ِت أَیِ َ٤ا٥ِ ُُٜ٧
َو َّأ ٟذ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ایبؿ رکےت ںیہ ںیم ےن ااسہم ےس اہک ہک مت ےس ادرسی ےن وباہطسہحلط ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض
م َِ َ
کت﴾ ےک قلعتم ایبؿ ایک ہک اہمرجنی بج ودہنی آےئ ےھت وت ااصنری
اہلل اعتٰیل ہنع آتیَ ﴿ ،ف ِ ُ ّ ٍ
ِل َٹخعَل ْ َنا َ َ
َت َأ ْ َئ ُ ُ ْ
ي َعَق ْ
اَل َف ّالِ َ
اہمرجاک(افراہمرجااصنریاک)ذفیاالراحؾوھچڑرکاساھبح اچرہیکانبرپفارثوہاجاتوج آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿ
اَل﴾انزؽوہح وتاسےن﴿ َجف َّ ِ
کت﴾وکوسنمخرکدای۔
م َِ
ےکدرایمؿاقمئرکدایاھت،بجآتی﴿ َف ِ ُ ّ ٍ
ِل َٹخعَل ْ َنا َ َ
َت َأ ْ َئ ُ ُ ْ
ي َعَق ْ
ال َ
رافی  :اقحسنباربامیہایبؿرکےتںیہںیمےنااسہمےساہکہکمتےسادرسیےنوباہطسہحلط،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعلؿرکےنفاولںیکریماثاکایبؿ...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
اعلؿرکےنفاولںیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1653

راوی  :یحٌی بٗ ٩زًہ٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُج َّل ََل ًَ َ ٩ا َِ ٣زأَ َت ُط فٔی َز َ ٩ٔ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
ََف َ ٚأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َوأَ َِ ٟح َ ٙا َِ ٟوََ ٟس بٔا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واَ ِ ٧تفَی َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟس َصا ٓ َ َّ

ییحی نب زقہع ،امکل ،انعف ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہہک اکیصخش ےن آرضحنت یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےک زامہن ںیم اینپ ویبی ےس اعلؿ ایک افر اس ےک ےچب ےس ااکنر ایک وت آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں ےک
درایمؿرفتقیرکادیافرہچبوعرتوکدالدای۔
رافی  :ییحینبزقہع،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہچبوعرتوکےلماگ،وخاہفہآزادوہایولڈنی۔...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
ہچبوعرتوکےلماگ،وخاہفہآزادوہایولڈنی۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1654

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اًُ ٪ت ِ َب ُة ًَض ٔ َس ِلٔ َی
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اب ًَ ِِ ُ ٩

اَ ًَ ٪ا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ أَ َخ َذ ُظ َس ٌِ ْس َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ُ ٩أَخٔی ًَض ٔ َس ِلٔ َ َّی ٓ ٔیطٔ َٓ َ٘ َا٦
أَخٔیطٔ َس ٌِ ٕس أَ َّ ٪ابِ ََ ٩وَ ٔ ٟ
یسة ٔ َز َِ ٌَ ٣ة ٔ٣ىِّی َٓاِٗب ٔ ِـطُ َِِٔ ٟی َ
ک َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ًَ ِب ُس بِ َُ ٩ز َِ ٌَ ٣ة َٓ َ٘ا َ ٢أَخٔی َوابِ َُ ٩وَ َ ٔ ٟ
َفا ٔططٔ َٓ َت َشا َو َٗا ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢س ٌِ ْس یَا
یسة ٔ أبٔی ُوَ ٔ ٟس ًَل َی ٔ َ

اًَ ٪ض ٔ َس ِلٔ َ َّی ٓ ٔیطٔ َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس بِ َُ ٩ز َِ ٌَ ٣ة أَخٔی َوابِ َُ ٩وَ َ ٔ ٟ
َفا ٔططٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َر ُسو َ ٢اہللٔ ابِ ُ ٩أَخٔی َٗ ِس ک َ َ
یسة ٔ أبٔی ُوَ ٔ ٟس ًَل َی ٔ َ
غ َوٌَِ ٠ٟٔاصٔز ٔا َِ ٟح َحزُ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٔ ٟ ٢ش ِو َز َة ب ٔ ِ٨تٔ َز َِ ٌَ ٣ة ا ِح َتحٔ ٔيی ُٔ ٨ِ ٣ط ٤َ ٔ ٟا
َِفا ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ص َُو ََ ٟ
ک یَا ًَ ِب ُس بِ ََ ٩ز َِ ٌَ ٣ة ا َِ ٟو َُ ٟس َ ٔ ٠ٟٔ
َرأَی َٔ ٩ِ ٣ط َبضٔطٔ بٔ ٌُت ِ َب َة ٓ ََ٤ا َرآ َصا َحًَّی َٟق ٔ َی اہللَ
دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہک ہبتےن
ا ےناھبح دعسوکفتیصیکزہعمیکولڈنیاکاٹیبریماےہاسےئلاسرپہضبقرکانیل،بجحتف ےکاسؽاسوکدعسےنےلایلوتاہک
ہی ریما اجیتھب ےہ ،ریمے اھبح  ےن اس ےک قلعتم فتیص یک یھت ،دبع نب زہعم ڑھکے وہےئ افر اہک ہک ریما اھبح  ےہ اس ےئل ہک
ریمےابپیکولڈنیاکاٹیبےہافراسےکرتسبرپدیپاوہاےہ،دفونںاانپدقمہمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےلےئگ،
دعسےنرعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریما اجیتھبےہاھبح  ےناسےک قلعتمںیمہفتیصیک یھت ،دبعنبزہعم ےن
اہکہکریمااھبح ےہافرریمےابپیکولڈنیاکاٹیبےہافراسےکرتسبرپدیپاوہاےہ،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےدبع
نب زہعم ہی ریتا ےہ ڑلاک ایس اکوہات ےہ سج ےک رتسب رپ دیپا وہا افر زاین ےک ےئل رھتپ ےہ ،رھپ وسدہ تنب زہعم ےس رفامایہک اس ےس
ب
ھت
ح
رپدہ ایک رکف اس ےئل ہکآپ ےن اس ںیم  ہبت ےس اشمتہب دیھکی ناہچن اس ےچب ےن رضحت وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رمےت
دؾکتںیہنداھکی۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
ہچبوعرتوکےلماگ،وخاہفہآزادوہایولڈنی۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1655

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩زیاز ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩زٔیَاز ٕأَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟو َُ ٟس
غ
َفا ٔ
َ ٔ ٟؼاح ٔٔب ا َِ ٔ ٟ
دسمد ،ییحی ،ہبعش ،دمحم نب زاید ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن
رفامایہچباساکےہسجےکرتسبرپدیپاوہا۔
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،دمحمنبزاید،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فالءاسےکےئلےہوجآزادرکے۔...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
فالءاسےکےئلےہوجآزادرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1656

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ح ،٥ٜابزاہی ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِٔ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اَلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ِ
اطت َ َ ٍیِ ُت بَز ٔ َیز َة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِطتَ ٍ ٔ َیضا َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟو ََل َئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت ََ ٙوأُصِس َٔی ََ ٟضا َطا ْة َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو ََ ٟضا َػ َس َٗ ْة َو َ٨َ ٟا َص ٔسیَّ ْة َٗا َ ٢ا َِ ٟح َ٥ُ ٜ

ض َرأَیِ ُت ُط ًَ ِب ّسا
ُحا َو َٗ ِو ُ ٢ا َِ ٟح َِ ٣ُ ٥ٔ ٜز َس َْ ١و َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َوک َ َ
اَ ٪ز ِو ُج َضا ُ ًّ

صفحنبرمع،ہبعش،مکح،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریض اہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےنایبؿایکہکںیمےن

ربریہ ریض ا ہلل اعتٰیل ہنع وک رخدیان اچاہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رخدی ول ہک فالء ایس ےک ےئل وج آزاد رکے افر ربریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعوکاکیرکبییجیھبیئگوتآپےنرفامایہکفہاسےکےئلدصہقےہافرامہرےےئلدہہیےہ،مکحاکایبؿےہہک
ربریہاکوشرہآزاداھتافرمکحاکوقؽرملسےہانباعسبےناہکہکںیمےناسوکالغؾداھکی۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،مکح،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
فالءاسےکےئلےہوجآزادرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1657

راوی  :اس٤اًی ١بً ٩بساہلل ٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ

ا َِ ٟو ََل ُئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت َٙ

اامسلیعنبدبعاہلل،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپ
ےنرفامایہکفالءایسےکےئلسجےنآزادایک۔
رافی  :اامسلیعنبدبعاہلل،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسہبئیکریماثاکایبؿ...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ

اسہبئیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1658

راوی ٗ :بیؼہ بً٘ ٩بہ ،سٔیا ،٪ابوٗیص ،ہزی ،١حرضت ًبس اہلل

وَ ٪وِ ٔ َّ ٪أَصِ َ١
یؼ ُة بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َٗ ِی ٕص ًَ ِ ٩صُزَیِ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أَصِ َِ ١اْل ٔ ِس ََلََ ٔ ٦ل ي َُش ِّيبُ َ
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
و٪
ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة کَاُ ٧وا ي َُش ِّيبُ َ
ہصیبقنبہبقع،ایفسؿ ،اوبسیق،زہلی،رضحتدبعاہلل ےسرفاتیرکےتںیہاںوہں ےنایبؿایکہکاملسمؿاسہبئ ںیہنرکےتںیہ
افراجتیلہےکولگ(ینعرشمنیک)اسہبئرکےتےھت۔
رافی  :ہصیبقنبہبقع،ایفسؿ،اوبسیق،زہلی،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
اسہبئیکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1659

٣وسی ،ابوًوا٧ہ٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥اسوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی :
ٰ

وسی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اَلِ َ ِس َوز ٔ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ا ِطت َ َ ٍ ِت بَز ٔ َیز َة ٟٔت ٌُِتٔ َ٘ َضا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

اطت َ َ ٍ َن أَصَِ ُ٠ضا َو ََلئ َ َضا َٓ َ٘اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی ِ
َو ِ
یضا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا
اطتَ ٍَیِ ُت بَز ٔ َیز َة َٔل ُ ًِتٔ َ٘ َضا َوِ ٔ َّ ٪أَصََِ ٠ضا َي ِظتَ ٍٔك ُ َ
وَ ٪و ََلئ َ َضا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ًِتٔ٘ ٔ َ
ا ِٟو ََل ُئ  ٩ِ ٤ٟٔأَ ًِ َت َ ٙأَ ِو َٗا َ ٢أَ ًِ َلی َّ
اٟث ََٗ ٩َ ٤ا َِ ٓ ٢
یت
َاطت َ َ ٍ ِت َضا َٓأ َ ًِ َت َ٘ ِت َضا َٗا ََ ٢و ُخي ِّ َ ٍ ِت َٓا ِخ َت َار ِت َنٔ َِش َضا َو َٗاَِ ٟت َِ ٟو أ ُ ًِ ٔل ُ
َ
َ
ض َرأَیِ ُت ُط ًَ ِب ّسا أَ َػ ُّح
ُحا َٗ ِو ُ ٢اَلِ َ ِس َوز ٔ ُٔ َ٘ ٨ِ ٣ل ٍْ َو َٗ ِو ُ ٢ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
ََ ٛذا َو ََ ٛذا َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت ٌََ ٣طُ َٗا َ ٢اَلِ َ ِس َوزُ َوک َ َ
اَ ٪ز ِو ُج َضا ُ ًّ

ومیس،اوبوعاہن،وصنمر،اربامیہ،اوسدریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےنربریہریض
اہلل اعتٰیل ہنع وکآزاد رکےن ےک ےئلرخدیان اچاہ افراس ےک اموکلں ےناس ےک ےئل فالءیک رشط ا ےن ےئل رک ی ،رضحت اعہشئ ریض
اہللاعتٰیلاہنعےنرعضایکایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسںیمربریہریضاہللاعتٰیلہنعوکآزادرکےنےکےئلرخدیاناچیتہوہں
افراسےکامکلایکسفالءیکرشطا ےنےئلرکےتںیہ،آپےنرفامایہک(رخدیرک)اسوکآزادرکدفاسےئلہکفالءوتایسےکےئل
وجآزادرکےایآپےنرفامایہک تمیدے،اوسداکایبؿےہہکرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےناسوکرخدیرکآزادرکدایرھپ
اںوہںےنربریہ(وکوشرہےکاسھترےنہایہنرےنہ)اکاایتخردایوتربریہےناینپذاتوکاایتخرایکافراہکہکارگےھجماینترمقدیاجیت
وتںیمیھباسےکاسھتہنریتہ،اوسدےن اہکہکاساکوشرہآزاداھت،اوسداکوقؽعطقنمےہافرانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعاکوقؽ
ہکںیمےناسوکالغؾداھکیزایدہحیحصےہ۔
رافی  :ومٰیس،اوبوعاہن،وصنمر،اربامیہ،اوسدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکانگہوجا ےناموکلںیکرمیضےکالخػاکؾرکے...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
اسصخشاکانگہوجا ےناموکلںیکرمیضےکالخػاکؾرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1660

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،جزیز ،اً٤ع ،ابزاہی ٥تییم

یم ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َ٣ا ً ٔ َِ ٨سَ٧ا
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َ
ِ َج َضا َٓإٔذَا ٓ َٔیضا أَ ِط َیا ُئ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحٔ َزا َحا ٔ
ت َوأَ ِس َ٨ا ِٔ ٪اْلٔب ٔ َٔٗ ١ا َ٢
ُق ُُ ُظ ِ ٔ ََّل َ ٔ ٛت ُ
َ ٔ ٛت ْ
اب اہللٔ َُي ِ َ ٍ َص ٔذظ ٔ اٟؼَّ ٔحی َٔ ٔة َٗا ََٓ ٢أ ِ َ
اب َن ِ َ
ض
ُح ْ٣َ ٦ا بَي ِ َن ًَيِ ٍ ِٕلٔ َی ثَ ِورٕ ٓ ََ ٩ِ ٤أَ ِح َس َث ٓ َٔیضا َح َسثّا أَ ِو آ َوی ُِ ٣ح ٔسثّا ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئٔٔ َٜة َوا٨َّ ٟا ٔ
َوٓ َٔیضا ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة َ َ
ِص ْٖ َو ََل ًَ ِس َْ ٢و ََ ٩ِ ٣وال َی َٗ ِو ّ٣ا بٔ َِيِ ٍ ٔ ِٔذِ َٔ ٣َ ٪وأٟیطٔ ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ
أَ ِج ٌَٔ٤ي َن ََل ُي ِ٘ َب ُ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َ ِ

َف
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن ََل يُ ِ٘ َب ُ
َوا٨َّ ٟا ٔ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َ ِ
ِص ْٖ َو ََل ًَ ِس َْ ٢وذ ٔ َُّ ٣ة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َواح َٔس ْة َي ِش َعی ب ٔ َضا أَ ِزَ٧اص ُِ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥أَ ِخ َ َ
ِص ْٖ َو ََل ًَ ِس ْ٢
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن ََل ُي ِ٘ َب ُ
ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٔ ٜة َوا٨َّ ٟا ٔ
٨ِ ٣ٔ ١طُ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َ ِ
ہبیتقنبدیعس،رجری،اشمع،اربامیہ،یمیتا ےنفادلےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےن
اہکہکامہرےاپس اتباہللےکوساوکح زیچںیہنےہےسجمہڑپںیھوساےئاسہفیحصےکاسوکاںوہںےناکنالوتاسںیمزومخں
افرافوٹنںےکقلعتمدنچابںیتیھکلںیھت،افراسںیماھکلاھتہکغزےسےلرکوثرکتودہنی جؾےہ۔سجےناسںیموکح یئن
ابتدیپایکاییسکیئنابتدیپارکےنفاےلوکانپہدیوتاسرپاہللافررفوتشںافرامتؾولوگںیکتنعلےہافرایقتمےکدؿاساک
وکح  کیلمعوبقمؽہنوہاگافراملسمونںاکاکیذہماکیےہ سجےنیسکوقؾےسا ےناموکلںیکااجزتےکریغبدفیتسیکوتاس
رپ اہلل اعت ی افر رفوتشں افر امتؾ ولوگں یک تنعل ےہ ،ایقتم ےک دؿ اس اک وکح   کی لمع وبقؽ ہن ایک اجےئ اگ افر املسمونں اک ذہم
اکیےہ(ینعارگ یسکاملسمؿےن یسکوکانپہدیوتوگای بساملسمونں ےناس وکانپہدی)اکیادیناملسمؿیھبہی رکاتکسےہ سج
ےن یسک املسمؿ یک انپہ وک وتڑا وت اس رپ اہلل افر رفوتشں افر امتؾ ولوگں یک تنعل ےہ ،ایقتم ےک دؿ اس اک وکح   کی لمع وبقؽ ہن
وہاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،اشمع،اربامیہیمیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
اسصخشاکانگہوجا ےناموکلںیکرمیضےکالخػاکؾرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1661

راوی  :ابونٌی ،٥سٔیاً ، ٪بساہلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ َ ٧ ٢هی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ئ َو ًَ ِ ٩صٔبَتٔطٔ
َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٍٔ ا َِ ٟو ََل ٔ

اوبمیعن ،ایفسؿ  ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملسےن فالءیکعیبافراسےکہبہےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح (اکرف)یسکاملسمؿےکاہھترپاالسؾالےئ۔...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
بجوکح (اکرف)یسکاملسمؿےکاہھترپاالسؾالےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1662

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز سے روایت َکےت ہیں ٛہ ا ٦ا٤ٟو٨٣ين حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أَ َرا َز ِت أَ َِ ٪ت ِظتَ ٍ َٔی َجارٔ َی ّة ُت ٌِتٔ ُ٘ َضا

ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َََ ٢ل یَ ِٔ ٌُ ٨َ ٤ک ذَٔ ٔ ٟک َٓإٔ٤َ َّ ٧ا
َک ِت ذََ ٔ ٟ
َٓ َ٘ا َ ٢أَصَِ ُ٠ضا َ٧بٔی ٌَُٔ ٜضا ًَل َی أَ ََّ ٪و ََلئ َ َضا َ٨َ ٟا ٓ ََذ َ َ
ا َِ ٟو ََل ُئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت َٙ

ہبیتقنبدیعس ،امکل،انعف ،رضحتانب رمع ےسرفاتی رکےتںیہہکاؾاوملنینم رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیل اہنعےناکیولڈنی
رخدیرکآزادرکیناچیہوتاس ےکاموکلں ےن اہکہک مہاس وکاسرشطرپےتچیب ںیہہکاسیکفالءامہریوہیگ،اںوہں ےنروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسذرکایکوتآپےنرفامایہکامہرےےئلزیچام عںیہن،فالءاسےکےئلوجآزادرکے۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکل،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیرکےتںیہہکاؾاوملنینمرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
بجوکح (اکرف)یسکاملسمؿےکاہھترپاالسؾالےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1663

راوی ٣ :ح٤س ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اَلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ِ
اطت َ َ ٍیِ ُت بَز ٔ َیز َة َٓا ِطت َ َ ٍ َن
یضا َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟو ََل َئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َلی ا َِ ٟور ََٔٗ ٚاَِ ٟت َٓأ َ ًِ َت ِ٘ت َُضا
َک ِت ذََ ٔ ٟ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ًِتٔ٘ ٔ َ
أَصَِ ُ٠ضا َو ََلئ َ َضا ٓ ََذ َ َ
َٗاَِ ٟت ٓ ََس ًَاصَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠دي َّ َ ٍ َصا َٔ ٩ِ ٣ز ِو ٔج َضا َٓ َ٘اَِ ٟت َِ ٟو أَ ًِ َلانٔی ََ ٛذا َو ََ ٛذا َ٣ا ب ٔ ُّت ً ٔ َِ ٨س ُظ

ُحا
َٓا ِخ َت َار ِت َنٔ َِش َضا َٗا ََ ٢وک َ َ
اَ ٪ز ِو ُج َضا ُ ًّ
دمحم،رجری ،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع ےسرفاتی رکےتںیہاںوہں ےنایبؿایک ےہہکںیم ےن ربریہوکرخدی ان
اچاہوتاسےکاموکلںےناسیکفالیکرشطا ےنےئلرک ی،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿ
ایک وتآپ ےنرفامایہکاس وکرخدی رکآزاد رکدفاس ےئلہکفالءاس ےکےئل وجاچدنی (ینع تمی)دے۔رضحتاعہشئریضاہلل
اعتٰیلاہنعاکایبؿےہہکںیمےناسوکرخدیرکآزادرکدای،رھپاسوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالباجیھبافروشرہےکاسھت
رےنہ ایہنرےنہاکاایتخردایوتاسےناہکہکارگفہھجموکاانتاانتدےوتیھبںیماےکساپسہنروہںیگ،رھپاسےنا ےنآپوکاایتخر
رکایل۔
رافی  :دمحم،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسارماکایبؿہکوعرتفالءیکقحتسموہیگ۔...

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
اسارماکایبؿہکوعرتفالءیکقحتسموہیگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1664

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،ہ٤ا٧ ،٦آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ٧ ٩ِ ًَ ٦آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَ َرا َز ِت ًَائٔظَ ُة أَ َِ ٪ت ِظتَ ٍ َٔی بَز ٔ َیز َة َٓ َ٘اَِ ٟت
و ٪ا َِ ٟو ََل َئ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
اطتَ ٍ ٔ َیضا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟو ََل ُئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت َٙ
ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َّ ٧ِٔ ٥َ ٠ض َِ ٥ي ِظتَ ٍٔك ُ َ
صفح نب رمع ،امہؾ ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنعےن ربریہریضاہللاعتٰیلہنعوکرخدیےناکارادہایکوتاںوہںےنآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکہکفہولگ
فالء یک رشط ا ےن ےئل رکےت ںیہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اوکسرخدی ولاس ےئل ہک فالء ایس ےک ےئل وج اس وک آزاد
رکے۔
رافی  :صفحنبرمع،امہؾ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
اسارماکایبؿہکوعرتفالءیکقحتسموہیگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1665

راوی  :اب ٩سَل ،٦وٛیٍ ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابزاہی ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اَلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩س ََلٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟو ََل ُئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َلی ا َِ ٟور ََٔ ٚو َول ٔ َی اَ ٤َ ٌِ ٨ِّ ٟة
انب السؾ ،فعیک ،ایفسؿ ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکفالءاسےکےئلوجاچدنی( تمی)دےافروجف یتمعنےہ۔
رافی  :انبالسؾ،فعیک،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکوقؾاکآزادرکدہاؿیہںیمےسےہ۔...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
یسکوقؾاکآزادرکدہاؿیہںیمےسےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1666

راوی  :آز ،٦طٌبہٌ٣ ،اویہ بَ ٩قہ و ٗتازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ََُّ ُ ٩ق َة َو َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٣َ ٢ول َی ا ِِ َ٘ ٟو ٩ِ ٣ٔ ٔ ٦أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِ ٥أَ ِو َ٤َ ٛا َٗا َ٢

آدؾ،ہبعش،اعمفہینبرقہف اتقدہ،رضحتاسن نب امکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی رکےتںیہآپےنرفامایہک یسکوقؾاکآزاد
رکدہایہنںیمےسایاسیجآپےنرفامای۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،اعمفہینبرقہفاتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ

یسکوقؾاکآزادرکدہاؿیہںیمےسےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1667

راوی  :ابواٟوٟیس ،طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ابِ ُ ٩أ ُ ِختٔ ا ِِ َ٘ ٟوُ ٨ِ ٣ٔ ٔ ٦ض ِ ٥أَ ِو ٔ٩ِ ٣
أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِ٥
اوباولدیل،ہبعش،اتقدہ،اسن نب امکلیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسرفاتیرکےت ںیہآپ ےنرفامایہک یسکوقؾیک نہباک اٹیب اؿ یہ
تفسھ
متھ
ںیمےسےہ( ماینما مرفامای)۔
رافی  :اوباولدیل،ہبعش،اتقدہ،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیقییکریماثاکایبؿ...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
دیقییکریماثاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1668

راوی  :ابواٟوٟیس ،طٌبہً ،سی ،ابوحاز ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ

لِک َٓإ ٔ َِ ٟي َ٨ا
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َز َّ ٣َ ٞاَل ََٓ ٔ ٠و َرثَتٔطٔ َو ََ ٩ِ ٣ت َز ًَّ َ ٞ

اوباولدیل،ہبعش،دعی،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامای

ہکسجےنامؽوھچڑافہاسےکفاروثںاکےہافرسجےنرقضوھچڑافہریمےذہمےہ۔
رافی  :اوباولدیل،ہبعش،دعی،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمؿاکرفاکافراکرفاملسمؿاکفارثہنوہاگ...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
املسمؿاکرفاکافراکرفاملسمؿاکفارثہنوہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1669

راوی  :ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،اب ٩طہابً ،لی ب ٩حشين٤ً ،ز بً ٩ث٤ا ،٪حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ُٔ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤

َّ
َّ
َ
اَف ا ِِ ٤ُ ٟش٥َ ٔ ٠
اَف َو ََل ا ِٟک َ ٔ ُ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َیز ٔ ُث ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ُ ٔ ٠ا ِٟک َ ٔ َ

اوباعمص ،انب رججی ،انب اہشب ،یلع نب نیسح ،رمع نب نامثؿ ،رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
اںوہںےنایبؿایکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاملسمؿیسکاکرفاکافراکرفاملسمؿاکفارثںیہنوہاتکس۔
رافی  :اوباعمص،انبرججی،انباہشب،یلعنبنیسح،رمعنبنامثؿ،رضحتااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجیسکےکاھبح افراجیتھبوہےناکدوعیرکے...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ

اسصخشاکایبؿوجیسکےکاھبح افراجیتھبوہےناکدوعیرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1670

راوی ٗ :تيبہٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت ا ِخ َت َؼ ََ ٥س ٌِ ُس
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

بِ ُ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ َو ًَ ِب ُس بِ َُ ٩ز َِ ٌَ ٣ة فٔی ُ ََُلَ٘ َٓ ٕ ٦ا ََ ٢س ٌِ ْس َص َذا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ابِ ُ ٩أَخٔی ًُت ِ َب َة بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَض ٔ َس ِلٔ َ َّی أََّ٧طُ ابُِ ُ٨ط اُ ِ ٧وزِ
َ
یستٔطٔ َٓ َ٨وَ َز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
غ أَبٔی َٔ ٩ِ ٣وَ ٔ ٟ
َفا ٔ
ِلٔ َی َط َبضٔطٔ َو َٗا َِ ًَ ٢ب ُس بِ َُ ٩ز َِ ٌَ ٣ة َص َذا أخٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ُوَ ٔ ٟس ًَل َی ٔ َ

َّ
غ َوٌَ ٠ِ ٔ ٟاصٔز ٔا َِ ٟح َحزُ َوا ِح َتح ٔ ٔيی ُٔ ٨ِ ٣ط یَا
َِفا ٔ
َفأَی َط َب ّضا بَ ِّي ّ٨ا بٔ ٌُت ِ َب َة َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو ََ ٟ
ک یَا ًَ ِب ُس بِ ََ ٩ز َِ ٌَ ٣ة ا َِ ٟو َُ ٟس َ ٔ ٠ٟٔ
َو َسِ ٥َ ٠لٔ َی َط َبضٔطٔ َ َ
َس ِو َزةُ ب ٔ َِ ٨ت َز َِ ٌَ ٣ة َٗاَِ ٟت ََٓ ٥َِ ٠ی َز َس ِو َز َة َٗ ُّم

ہبیتق،ثیل،انباہشب،رعفہ ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکدعسنبایبفاقصافر
دبع نب زہعم اکی ڑلےک ےک قلعتم ڑگھجےن ےگل دعس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ریما اھبح   ہبت نب ایب
فاقصاکڑلاکےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسیکوصرتدےئھکی(ہک ہبتےسیتلمےہ)دبعنبزہعمےنرعضایکایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسہیریمااھبح ےہریمےابپےکرتسبرپاسیکولڈنیےکنطبےسدیپاوہاروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اسیکوصرتدیھکیوتداھکیہکاےس ہبتےساصػانمتبسےہ وتآپےنرفامایہیھجتوکےلماگاےدبع!ڑلاکاساکےہسج ےک
رتسبرپدیپاوہافرزاینےکےئلرھتپےہافراےوسدہتنبزہعممتاسےسرپدہرکفانچہچنوسدہےناسوکیھبکںیہنداھکی۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجریغوکاانپابپاتبےئ...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ

اسصخشاکایبؿوجریغوکاانپابپاتبےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1671

راوی ٣ :شسز ،خاٟس بً ٩بساہلل  ،خاٟس ،ابوًث٤ا ،٪حرضت سٌس

اَ ٩ِ ًَ ٪س ٌِ ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ص َُو ابِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ُح ْاََ ٓ ٦ذ َ ِ َ
ُک َة َٓ َ٘ا َ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢ا َّزع َی ِلٔ َی َُيِ ٍ ٔأَبٔیطٔ َوص َُو َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَُ َّ ٧ط َُيِ ٍُ أَبٔیطٔ َٓا َِ ٟح َُّ ٨ة ًََِ ٠یطٔ َ َ
َکتُ ُط َٔلبٔی بَ ِ َ
ای َو َو ًَا ُظ َٗ ِٔ ٠يی َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوأََ٧ا َسِ ٌَ ٔ٤ت ُط أُذَُ َ ٧
دسمد ،اخدل نبدبعاہلل ،اخدل،اوبنامثؿ،رضحت دعسےسرفاتی رکےت ںیہاںوہں ےنایبؿ ایکہک ںیم ےنآرضحنت یلصاہلل ہیلع
فآہلفملس وک رفامےت وہےئ انسہک وجصخش یسک ریغ صخش وک اانپ ابپ انبےل افر فہاجاتن ےہ ہک فہ اس اک ابپ ںیہن وت تنج اس رپ  جاؾ
ےہ ،دعس اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےناس وک اوبرکب ےسایبؿ ایک وت اںوہں ےن اہکہک اس وک ریمےدفونں اکونں ےن افر ریمے بلق ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسافروفحمظراھک۔
رافی  :دسمد،اخدلنبدبعاہلل،اخدل،اوبنامثؿ،رضحتدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجریغوکاانپابپاتبےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1672

راوی  :اػبّ بَ ٩فد ،اب ٩وہب٤ً ،زو ،جٌَف ب ٩ربیٌہ ،رعاک ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رعا ٕک ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َف ٔد َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِْ ٤زو ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِػ َب ُّ بِ ُ ٩ا َِ َ ٟ
یٌ َة ًَ َِ ٔ ٩

َف
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َت ِزَُبُوا ًَ ِ ٩آبَائَٔ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ِ ُٜرُٔ َب ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٓ ُض َو ُْ ِ ٛ
اغبصنبرفج،انبفبہ ،رمعف،رفعج نبر ہعی،رعاک ،رضحتاوبرہریہ ریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای
ہکا ےنابوپںےسارعاضہنرکفاسےئلہکا ےنابپےسارعاضرکان(افرریغیکرطػا ےنآپوکوسنمبرکان)رفکےہ۔
رافی  :اغبصنبرفج،انبفبہ،رمعف،رفعجنبر ہعی،رعاک،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوعرتیسکےٹیباکدوعیرکے...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
بجوعرتیسکےٹیباکدوعیرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1673

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،ابواٟز٧ازً ،بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢کَاِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَ َتا ُٔ ٌَ ٣َ ٪ض َ٤ا ابِ َ٨اص َُ٤ا َجا َئ ِّ
اٟذئ ِ ُب ٓ ََذ َص َب بٔابِ ِٔ ٔ ِ ٩ح َساص َُ٤ا َٓ َ٘اَِ ٟت َ ٔ ٟؼاحٔبَت َٔضا ِٔ٤َ َّ ٧ا ذَ َص َب
ِی ِٔ٤َ َّ ٧ا ذَ َص َب بٔابِٔ ٔ ٨ک َٓ َت َح َاَ ٤َ ٛتا ِلٔ َی َزا ُو َز ًََِ ٠یطٔ َّ
َْخ َج َتا ًَل َی ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ٩
اٟش ََلَ َ٘ َٓ ٦ضی بٔطٔ ُٜ٠ِ ٔ ٟب ِ َ ٍی ٓ َ َ
بٔابِٔ ٔ ٨ک َو َٗاَِ ٟت اَلِ ُ ِ َ
اٟش ََلَٓ ٦أ َ ِخب َ َ ٍ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢ائ ِ ُتونٔی ب ٔ ِّ
َزا ُو َز ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا َّ
ک اہللُ ص َُو ابَِ ُ٨ضا
اٟؼ ِِ َزی ََل َتٔ ٌَِ ِ ١یَ ِز َح َُ ٤
اٟش ِّٜي ٔن أَ ُط ُّ٘ ُط بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َٓ َ٘ا َِ ٟت ُّ

٠ؼ ِِ َزی َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َواہللٔ ِ ٔ َِ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت ب ٔ ِّ
اٟش ِّٜي ٔن َٗ ُّم ِ ٔ ََّل یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َو َ٣ا ُ٨َّ ٛا َن ُ٘و ََُّ ٔ ِ ٢ل ا ِِ ٤ُ ٟس َی َة
َٓ َ٘ َضی بٔطٔ ُّ ٔ ٟ

اوباامیلؿ ،بیعش ،اوبازلاند ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ
اہللےنرفامایہکدفوعرںیتںیھتنجشیکھتاؿےکےچبیھبےھت۔اکیڑیھبایآایافراؿںیمےساکیےکےچبوکااھٹرکےلایگاس
ےنا ےناسھتفا یےساہکہکفہریتےےچبوکےلایگےہ،دفونںاانپدقمہمرضحتداؤدہیلعامالسؾےکاپسےلرکآںیئوتاںوہں

ےن ڑبی ےک قح ںیم ہلصیفرکدای رھپدفونں لکن رک رضحت امیلسؿہیلع امالسؾ ےکاپس آںیئ افردفونں ےناس احتل وک ایبؿ ایکوت
اںوہںےناہکہکرھچیالؤںیماسوکدفونںےکدرایمؿمیسقترکدف،وھچیٹےناہکہک اہللھجترپرمحرکےااسیہنرکںی،فہاساکاٹیب
ےہ،امیلسؿہیلعامالسؾےناسوھچیٹےکقحںیمہلصیفددیای،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعاکایبؿےہہکدخایکمسقنیکساکظفلایس
دؿانس،مہاےسےلہپودہیاہکرکےتےھت۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایقہفانشیساکایبؿ...
ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
ایقہفانشیساکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1674

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ِ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

ورا َتبِ ٍُ ُ ٚأَ َسارٔیزُ َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أََ ٥َِ ٟت َز ِی أَ ََّ ٣ُ ٪حزِّزّ ا َ٧وَ َز آن ّٔٔا ِلٔ َی َزیِ ٔس بِ َٔ ٩حارٔثَ َة َوأ ُ َسا ََ ٣ة
َّس ّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ًََ ١ل َ َّی َُ ِ ٣

بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٓ َ٘ا ََ ٪َّ ٔ ِ ٢ص ٔذظ ٔاَلِ َٗ َِس َاَ ٦ب ٌِ ُـ َضا َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٕف

ہبیتق نبدیعس،ثیل ،انب اہشب،رعفہ،رضحتاعہشئ ریضاہللاعتٰیل اہنعےسرفاتی رکےت ںیہاںوہں ےنایبؿ ایک ہک (اکیدؿ)
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس وخش وخش رشتفی الےئ ،آپ ےک رہچے ےک اشنانت کمچ رےہ ےھت ،آپ ےن
رفامایہکایکمتےنںیہنداھکیزجمزےنایھبایھبزدینب احرہثریضاہللاعتٰیلہنعافرااسہمنبزدیریضاہللاعتٰیلہنعوکداھکیوتاہکہک
ہیدفونںدقؾاکیدفرسےےسںیہ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفا ضیکمیلعتاکایبؿ
ایقہفانشیساکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1675

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َز َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َ
َ
َفأَی أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس َو َزیِ ّسا
َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َّس ْ
َات َی ِوَ ٕ ٦وص َُو َُ ِ ٣
ور َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة أَ ٥َِ ٟت َز ِی أ ََّ ٣ُ ٪حزِّزّ ا ا ِِ ٤ُ ٟسٟٔطٔ َّی َز َخ ًََ ١ل َ َّی َ َ
َو ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا َٗ ٔلی َٔ ْة َٗ ِس ُ ََّل َیا ُرُ َُس ُض َ٤ا َوبَ َس ِت أَٗ َِسا ُُ ٣ض َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٪َّ ٔ ِ ٢ص ٔذظ ٔاَلِ َٗ َِس َاَ ٦ب ٌِ ُـ َضا َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٕف

ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ریمے اپس
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئوتآپتہبوخشےھتافررفامای۔اےاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعایکمتےنںیہنداھکی
ہک زجمز ودیجل آای افر ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی افر اؿ دفونں رپ اکی اچدر ڑپی یھت سج ےس فہ
ا ےنرسفںوکاپھچےئوہےئےھت،افراؿےکریپےلھکوہےئےھتوتاسےناہکہکہیاپؤںاکیدفرسےےسںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ

رشابہن یپاجےئ۔...
ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
رشابہن یپاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1676

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ابوبُک ًبساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
ُک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ

َّس ُٚ
رش ُب َوص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣و ََل َي ِ ٔ
رش ُب ا َِ ٟد َِ ٤ز ح ٔي َن َي ِ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ َیزِنٔی اٟزَّانٔی ح ٔي َن َیزِنٔی َوص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣وَلَ َي ِ َ
َّ
اب ًَ ِ٩
اض َِِٔ ٟیطٔ ٓ َٔیضا أَبِ َؼ َارص َُِ ٥وص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣و ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟشار ُٔ ٚح ٔي َن َي ِ ٔ
َّس َُ ٚوص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣و ََل یَ َِ ٨تض ٔ ُب ِ ُ ٧ض َب ّة یَزِ َٓ ٍُ اُ ٨َّ ٟ
َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َوأَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ ِ ٔ ََّل اِ ٨ُّ ٟض َب َة

ییحینبریکب،ثیل ،لیقع،انباہشب،اوبرکبدبعارلنمح ،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتی رکےت ںیہ روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای،زاینزانںیہنرکاتاساحؽںیمہکفہومنموہافرہنرشابےنیپفاالرشاباتیپےہاساحؽںیمہک فہ
ومنم وہ ،افر ہن وچری رکےن فاالوچریرکات ےہاس احؽ ںیمہک فہ ومنم وہ ،افر ہن ااکچ اےنکچ ےک فتق بج ولگ اس یک رطػ
آھکنااھٹےتںیہومنمراتہےہ،افرانباہشبےسوباہطسدیعسنببیسمفاوبہملسرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعآرضحنت
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحوقنمؽےہرگماسںیمبہنٹہاکظفلںیہنےہ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،اوبرکبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابےنیپفاےلوکامرےنےکقلعتموجوقنمؽےہ...
ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ

رشابےنیپفاےلوکامرےنےکقلعتموجوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1677

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،ہظاٗ ،٦تازہ حرضت ا٧ص آ٧حرضت ػلی اہلل ً٠یہ وس ٥٠ح آز ٦طٌبہ ٗتا زہ حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ض
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح َح َّسث َ َ٨ا آ َز ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ِٔیَا ٕ
َّ
ْض َب فٔی ا َِ ٟد ِ٤ز ٔبٔا َِ ٟحزٔی ٔس
َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠

َواٌَ ٨ِّ ٟا َٔ ٢و َجََ ٠س أَبُو بَ ُِکٕ أَ ِربٌَٔي َن

صفحنبرمع،اشہؾ،اتقدہرضحتاسنآرضحنتیلصاہللہیلعفملسآدؾہبعشاتقدہرضحتاسننبامکلےسرفاتیرکےتںیہہک
اںوہںےنایبؿایکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملس ےنرشابےنیپفاےلوک ڑھچویںافر وجویتںےس امراےہافررضحتاوبرکب ےن
اچسیلوکڑےاگلےئںیہ
رافی  :صفحنبرمع،اشہؾ،اتقدہرضحتاسنآرضحنتیلصاہللہیلعفملسحآدؾہبعشاتقدہرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشمکحدےہکرھگںیمدحاگلح اجےئاساکایبؿ۔...
ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
وجصخشمکحدےہکرھگںیمدحاگلح اجےئاساکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1678

راوی ٗ :تيبہً ،بسا ٟوہا ب ،ایوب ،اب ٩ابی ٠٣یٜہً٘ ،بہ ب ٩حارث رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا َٔ ٢جی َئ بٔاَ ِ ٌَ ٨ُّ ٟامی ٔ ٪أَ ِو بٔابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ْضبَ ُط
ا ٪ب ٔا ِٟب َ ِیتٔ أَ َِ ٪ي ِ ٔ
اَ ِ ٌَ ٨ُّ ٟامی َٔ ٪طارٔ ّبا َٓأ َ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ک َ َ
َرضبُو ُظ َُٓ ٨ِ ُٜت أََ٧ا ٓ َٔیَ َ ٩ِ ٤
رضبُو ُظ َٗا ََ َ ٓ ٢
بٔاٌَ ٨ِّ ٟا ٔ٢
ہبیتق ،دبعاولاہب ،اویب ،انب ایب ملنکہ ،ہبقع نب احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک امیعنؿ ای
امیعنؿےکےٹیبوکہشنیکاحتلںیمالایایگوتآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿولوگںوکوجرھگںیموموجدےھتمکحدایہکاسوک
امرںی،ولوگںےناسوکامراںیمیھباوکسوجویتںےسامرےنفاالاھت۔
رافی  :ہبیتق،دبعاولاہب،اویب،انبایبملنکہ،ہبقعنباحرثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑھچویںافروجوتںےسامرےناکایبؿ...
ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
ڑھچویںافروجوتںےسامرےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1679

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،وہیب ب ٩خاٟس ،ایوبً ،بساہلل ب ٩ابی ٠٣یٜہً٘ ،بہ ب ٩حارث

وب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ُب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ ُ
َ
َرضبُو ُظ
ُکا َُٓ ٪ظَ ََِّ ٠ًَ ٙیطٔ َوأَ ََ ٣ز َ ٩ِ ٣فٔی ا ِٟب َ ِیتٔ أَ َِ ٪ي ِ ٔ
رضبُو ُظ ٓ َ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أت َٔی بَٔ ِ ٌَ ُ٨امی َ ٪أ ِو بٔابِ ٔ ٩نُ ٌَ ِ َامی ََ ٪وص َُو َس ِ َ
ْضبَطُ
بٔا َِ ٟحزٔی ٔس َواٌَ ٨ِّ ٟا َٔ ٢و ُُ ٨ِ ٛت ٓ َٔیَ َ ٩ِ ٤
امیلسؿ نب  جب ،فبیہ نب اخدل ،اویب ،دبعاہلل نب ایب ملنکہ ،ہبقع نب احرث ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسامیعنؿایانبامیعنؿوکہشنیکاحتلںیمالایایگوتآپوکتہبانوگارولعمؾوہا،افروجولگ
رھگ ںیمےھتآپےن اؿ وک مکحدایہکاوکسامرںیانچہچنولوگںےناس وکڑھچویں ا فر وجویتںےس امراافراؿامرےنفاولں ںیمےس

ںیمیھباھت۔
رافی  :امیلسؿنب جب،فبیہنباخدل،اویب،دبعاہللنبایبملنکہ،ہبقعنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
ڑھچویںافروجوتںےسامرےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1680

راوی ٣ :ش ،٥٠ہظاٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢جََ ٠س أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٟد ِ٤ز ٔبٔا َِ ٟحزٔی ٔس َواٌَ ٨ِّ ٟا ٔ٢
َو َجََ ٠س أَبُو بَ ُِکٕ أَ ِر َبٌٔي َن
ملسم ،اشہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رشابےنیپفاےلوکڑھچویںافروجویتںےسامراافررضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےناچسیلوکڑےوگلاےئ۔
رافی  :ملسم،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
ڑھچویںافروجوتںےسامرےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1681

راوی ٗ :تيبہ ،ابوؿ٤زہ ا٧ص ،یزیس ب ٩ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َؿ َِ ٤ز َة أَْ َ ٧ص ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ
اٟـار ُٔب ب ٔ َیسٔظ ٔ َو َّ
اْضبُو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َٓ٨َّ ٔ٤ا َّ
اٟـار ُٔب ب ٔ َٔ٠ٌِ ٨طٔ
َ َب َٗا َٔ ِ ٢
أتُ َٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َز ُج ِٕ َٗ ١س َ ٔ
اک اہللُ َٗا َََ ٢ل َت ُ٘وُٟوا صَ ََ ٜذا ََل ُتٌٔيُ٨وا ًََِ ٠یطٔ َّ
َو َّ
ا٪
ْص َٖ َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦أَ ِخزَ َ
اٟظ ِی َل َ
اٟـار ُٔب ب ٔ َث ِوبٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
ہبیتق،اوبرمضہاسن،سیدینباہد،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک اپس اکی صخش الای ایگ وج رشاب ےئپ وہےئ اھت ،آپ ےن رفامای ہک اس وک امرف ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک
ایبؿےہہکمہںیمےسضعباسوکاہھتےسافرضعباسوکوجویتںےسافروکح ا ےنڑپکفںےس امرراہاھت،بجامرےکچوتیسک ےن
اہکہکاہللاعت یےھجتروسارکے،آپےنرفامایہکاسرطحہنوہکافراطیشؿیکاسرپوددہنرکف۔
رافی  :ہبیتق،اوبرمضہاسن،سیدینباہد،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
ڑھچویںافروجوتںےسامرےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1682

راوی ً :بس اہلل بً ٩بساٟوہاب ،خاٟس ب ٩حارث ،سٔیا ،٪ابوحؼين٤ً ،ي ٍ ب ٩سٌس ٧دعی

اب َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َح ٔؼي ٕن َسُ ٌِ ٔ٤ت ًُ َ٤ي ِ َ ٍ بِ ََ ٩سٌٔی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟو َّص ٔ
وت َٓأ َ ٔج َس فٔی َن ِٔ ٔسی ِ ٔ ََّل
یَ ٥ح ًّسا ًَل َی أَ َح ٕس ٓ ََی َُ ٤
اَ ٨َّ ٟدع ٔ َّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٣َ ٢ا ُُ ٨ِ ٛت َٔلُٗ ٔ َ
ک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠ي ُش َُّ ٨ط
َػاح َٔب ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ َٓإُٔ َّ ٧ط َِ ٟو ََ ٣
ات َو َزیِ ُت ُط َوذََ ٔ ٟ

دبعاہللنبدبعاولاہب،اخدل نباحرث،ایفسؿ،اوبنیصح ،ضحرینبدعس ےس یےسرفاتی رکےتںیہاںوہںےن ایبؿ ایک ہکںیم ےن

رضحتیلعنبایباط بلریضاہللاعتٰیلہنعوکےتہکوہےئانسہکںیمسجصخشرپدحاقمئرکفںافرفہرماجےئوتھجموکرجنہنوہاگ،
زجبرشابےنیپفاےلہکارگفہرماجےئوتںیماسیکدتی دفںاگویکہکناسےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکح 
دحرقمرںیہنرفامح (،ہکلباسوکاحمکیکراےئرپوھچڑا)
رافی  :دبعاہللنبدبعاولاہب،اخدلنباحرث،ایفسؿ،اوبنیصح،ضحرینبدعسےس ی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
ڑھچویںافروجوتںےسامرےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1683

راوی ٣ :کی ب ٩ابزاہی ،٥جٌیس ،یزیس ب ٩خؼیٔہ ،سائب ب ٩یزیس

یس َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ِ ُ ٧ؤتَی ب ٔ َّ
یس بِ ُٔ ٩خ َؼ ِی َٔ َة ًَ َِّ ٩
اٟظار ٔٔب ًَل َی ًَ ِضسٔ
اٟشائ ٔٔب بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َ٣ک ُِّّی بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥ا ُِ ٟح ٌَ ِی ٔس ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ا٪
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ ٔ َِ ٣زة ٔأَبٔی بَ ُِکٕ َو َػ ِس ّرا ٔ ٩ِ ٣خ ََٔل َٓ ٔة ًُ ََ ٤ز َٓ َُ ُ٘ ٨وَِ ِٟٔ ٦یطٔ بٔأَیِسٔی َ٨ا َون ٌَٔا٨َ ٔ ٟا َوأَ ِرز ٔ َیت ٔ َ٨ا َحًَّی ک َ َ
آِ ِ ٔ َِ ٣زة ًُٔ ََ ٤ز َٓ َحََ ٠س أَ ِر َبٌٔي َن َحًَّی ِٔذَا ًَ َت ِوا َوٓ ََش ُ٘وا َجََ ٠س ثَ َ٤أ٧ي َن
ُٔ

یکم نب اربامیہ ،خٹغند ،سیدی نب خصیفہ ،اسبئ نب سیدی ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم افر
رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعیکالخ ت افررضحترمع ریضاہللاعتٰیلہنعیکادتباح  الخ تےکزامہنںیممہولگرشابےنیپ
فاولںوکالےتوتمہولگاہوھتں،وجویتں،افراچدرفںےساےسامرےت،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعیکالخ تاکآرخیزامہنآایوت
اںوہںےناچسیلوکڑےامرےافربجاؿرشاویبںےنزایدہرسیشکیکافرقسفرکانرشفعایکوتاںوہںےنایسوکڑےوگلاےئ۔
رافی  :یکمنباربامیہ،خٹغند،سیدینبخصیفہ،اسبئنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابےنیپفاےلرپتنعلرکانرکمفہےہ۔...
ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
رشابےنیپفاےلرپتنعلرکانرکمفہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1684

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یث ،خاٟس ب ٩یزیس ،سٌیس ب ٩ابی َ٫ل ،٢زیس ب ٩اس ٥٠اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ً٤ز ب ٩اٟدلاب

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَىٔی َّ
یس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ص ََٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔیطٔ
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٩یز ٔ َ
ا٪
ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ا ٪یُُ ََّ٘ ٠ب ح َّٔ ٤ارا َوک َ َ
ا ٪ا ِس ُُ ٤ط ًَ ِب َس اہللٔ َوک َ َ
اب أَ ََّ ٪ر ُج َّل ًَل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َّ
اب َٓأت ُ َٔی ب ٔطٔ یَ ِو ّ٣ا َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ
ي ُِـ ٔح ُ
اٟرش ٔ
ک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َجََ ٠س ُظ فٔی َ
َٓ ُحَ ٔ ٠س َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوَّ ٔ ٦
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ُِ ٨ِ ٌَ ٟط َ٣ا أَ ِٛث َ َ ٍ َ٣ا یُ ِؤتَی بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َتُ٨ٌَِ ٠و ُظ ٓ ََواہللٔ َ٣ا

ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت َِّٔ٧طُ یُ ٔح ُّب اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط

ییحی نب ریکب  ،ثیل ،اخدل نب سیدی ،دیعس نب ایب لالؽ ،زدی نب املس ا ےن فادل ےس فہ رضحت رمع نب ااطخلب ےس رفاتی رکےت ںیہ
اںوہںےنایبؿایکہکاکیصخشیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامےنںیمسجاکانؾدبعاہللافربقلامحراھتافرروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکاسنہای رکاتاھتافریبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکرشابےنیپےکببسوکڑےوگلاےئےھتاکیدؿرھپہشنیک
احتلںیمالایایگآپےناسوکوکڑےامرےاجےناکمکحدایوتاسوکوکڑےاگلےئےئگ،وقؾںیمےساکیصخشےناہکہکاسرپ
اہللیکتنعلوہ،یسکدقرہی (ہشنیکاح تلںیم) الایاجات ےہ،یبن یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاس رپتنعل ہنرکف،دخایکمسق
ںیماجاتنوہںہکفہاہللافراسےکروسؽےستبحمرکاتےہ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،اخدلنبسیدی،دیعسنبایبلالؽ،زدینباملسا ےنفادلےسفہرضحترمعنبااطخلب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
رشابےنیپفاےلرپتنعلرکانرکمفہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1685

راوی ً :لی بً ٩بساہلل ب ٩جٌَف ،ا٧ص بً ٩یاق ،اب ٩ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

َف َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ َُٔ ً ٩یاقٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
أَبی صُزیِز َة َٗا ٢أتُ ٔی أ ٨َّ ٟيی ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠بٔ َش ُِک َ َ
رضب ُ ُط ب ٔ َٔ٠ٌِ ٨طٔ
رضب ُ ُط ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو ٔ٨َّ ٣ا ََ ٩ِ ٣ي ِ ٔ
رضبٔطٔ َٓ٨َّ ٔ٤ا ََ ٩ِ ٣ي ِ ٔ
ٔ َ َ َ َ ُّ َ
ِ َ َ َ
آَ ٪أ ََ ٣ز بٔ َ ِ
َ
ْص َٖ َٗا ََ ٢ر ُج ْ٣َ ١ا َُ ٟط أَ ِخزَا ُظ اہللُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ َتُٜوُ ٧وا ًَ ِو َ٪
َو ٔ٨َّ ٣ا ََ ٩ِ ٣ي ِ ٔ
رضب ُ ُط ب ٔ َث ِوبٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
َّ
اٟظ ِی َلا ًَٔ ٪ل َی أَخٔی٥ِ ُٜ

یلع نب دبعاہلل نب رفعج ،اسن نب ایعض ،انب اہد ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت
ںیہاںوہںےنایب ؿایکہکیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیصخشہشنیکاحتل ںیمالایایگ وتآپےناسوک وکڑےامرےناک
مکحدایانچہچنمہںیمےسوکح اسوکا ےناہھتےسافروکح اینپوجویتںےسافروکح ا ےنڑپکفںےسامرراہاھت،بجمہافرغوہےکچ
وتاکیصخشےناہکہکاس وکایکوہایگےہاہللاعت یاسوکروسارکے،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکا ےناھبح ےک
الخػاطیشؿیکوددہنرکف۔
رافی  :یلعنبدبعاہللنبرفعج،اسننبایعض،انباہد،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچراکایبؿبجفہوچریرکاتےہ...
ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ

وچراکایبؿبجفہوچریرکاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1686

راوی ٤ً :ز بً ٩لیً ،بساہلل ب ٩زاُزٓ ،ـی ١بُ ٩زواًُ ،٪ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أ ِ ً ٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩زا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا ُٓ َـ ِی ُ
 ١بِ َُُ ٩زِ َو َ

َّس َُّ ٚ
َّس َُ ٚوص َُو ُِ ٣ؤ ٔ٩ْ ٣
اٟشار ُٔ ٚح ٔي َن َي ِ ٔ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ َیزِنٔی اٟزَّانٔی ح ٔي َن َیزِنٔی َوص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣و ََل َي ِ ٔ

رمعنبیلع،دبعاہللنبداؤد،لیضفنبزغفاؿ،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتی
رکےتںیہآپےنرفامایہکزانرکےنفاالزانںیہنرکاتاساحؽںیمہکفہومنموہ،افر وچریرکےنفاالوچریںیہنرکاتاساحؽ
ںیمہکفہومنموہ۔
رافی  :رمعنبیلع،دبعاہللنبداؤد،لیضفنبزغفاؿ،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچراکانؾےلرکاسرپتنعلرکےناکایبؿ...
ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
وچراکانؾےلرکاسرپتنعلرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1687

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ بُ ٩یاث ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ َّ
َّس ُ ٚا َِ ٟح ِب َُ َٓ ١ت ِ٘ َل ٍُ َی ُس ُظ َٗا َ ٢اَلِ َ ًِ َُ ٤ع کَاُ ٧وا َی َز ِو َ٪
َّس ُ ٚا ِٟب َ ِی َـ َة َٓ ُت ِ٘ َل ٍُ َی ُس ُظ َو َي ِ ٔ
اٟشار ََٔ ٚي ِ ٔ

 ١کَاُ ٧وا َی َز ِو َ ٪أَُ َّ ٧ط َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا َي ِش َوی َز َراصٔ َ٥
أَُ َّ ٧ط بَ ِی ُف ا َِ ٟحسٔی ٔس َوا َِ ٟح ِب ُ
رمعنبصفحنبایغث،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہآپ
ےن رفامای ہک اہلل وچر رپ تنعل رکات ےہ وج اکی ہضیب رچاےئ افر اس اک اکی اہھت اکاٹ اجےئ افر اکی ریس رچاےئ افر اس اک اہھت اکاٹ
اجےئ ،اشمع ےن اہکہکولگ (دحمنیث) ہ ےتھج ےھتہک ہضیب ےس رماد دحدی(ینع ولےہ اکوخد) ےہ افر ریس ےس رمادفہ ےہ سج یک
 تمییئکدرمہوہ۔
رافی  :رمعنبصفحنبایغث،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحفدافکرہںیہ...
ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
دحفدافکرہںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1688

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،ابً ٩ي٨یہ ،زہزی ،ابوازریص خوَلنیً ،بازہ ب ٩ػا٣ت

ٔیص ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ ِّی ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِزر َ
َّسُٗوا َو ََل
ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َِ ٣حٕ ٔ ٠ص َٓ َ٘ا َ ٢بَاي ٔ ٌُونٔی ًَل َی أَ ََِ ٪ل ُت ِ ٔ
رش ُٛوا بٔاہللٔ َط ِیئّا َو ََل َت ِ ٔ
َ
ک َط ِیئّا َٓ ٌُوٗ ٔ َب بٔطٔ َٓ ُض َو ََ َّٔ ٛارتُ ُط َو َ٩ِ ٣
اب ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َقأَ َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة ک ُ ََّ ٠ضا ٓ َََ ٩ِ ٤وفَی َٔٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أ ِجزُ ُظ ًَل َی اہللٔ َو َ ٩ِ ٣أَ َػ َ
َتزُِ ٧وا َو َ َ
ََف َُ ٟط َوِ ٔ َِ ٪طا َئ ًَ َّذبَ ُط
اب ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
أَ َػ َ
ک َط ِیئّا َٓ َشت َ َ ٍ ُظ اہللُ ًََِ ٠یطٔ ِ ٔ َِ ٪طا َئ ُ َ َ
دمحمنبوی ف،انبہینیع،زرہی،اوبادرسیوخالین،ابعدہنباصتمےسرفاتیرکےتںیہمہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت
اکی سلجم ںیمےھٹیبوہےئ ےھتوتآپےنرفامای ہکھجم ےس تعی رکف ،اسابت رپ اہللاعت ی اک یسکوکرشکیہنانبؤ،افرہن وچریرکف

ےگ افر ہن زان رکفےگ افر ہی وپریآتی التفت رفامح  ،مت ںیم ےس وج صخش اس وک وپرا رکے وت اہلل ےک ذہم اس اک ارج ےہ افر وج اؿ
ںیمےسیسکزیچاکرمبکتوہاافراساکدبہلایلایگوتفہاےکسےئلافکرہےہافروجصخشاؿںیمےسیسکزیچاکرمبکتوہاافراہللاعت ی
ےناسوکاپھچایوتاسوکاایتخرےہاچےہفہشخبدےایاسوکذعابدے۔
رافی  :دمحمنبوی ف،انبہینیع،زرہی،اوبادرسیوخالین،ابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحایقحےکوسااملسمؿوفحمظےہ...
ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
دحایقحےکوسااملسمؿوفحمظےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1689

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ً ،اػ ٥بً ٩لیً ،اػ ٥ب٣ ٩ح٤س ،واٗس ب٣ ٩ح٤س اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًبس اہلل

اػ ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩واٗ ٔ ٔس بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َٗا َِ ًَ ٢ب ُس
اػ ُ ٥بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
ُح َّ ٣ة َٗاُٟوا أَ ََل َط ِضزَُ٧ا َص َذا َٗا َ ٢أَ ََل
اہللٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ أَ ََل أَ ُّی َط ِضز ٕ َت ٌِ٤َُ ٠وُ َ ٧ط أَ ًِوَ ُِ ُ ٥

ُح َّ ٣ة َٗاُٟوا أَ ََل یَ ِو ُ٨َ ٣ا َص َذا َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ٪
ُح َّ ٣ة َٗاُٟوا أَ ََل بَ َُ ٠سَ٧ا َص َذا َٗا َ ٢أَ ََل أَ ُّی یَ ِوَ ٕ ٦ت ٌِ٤َُ ٠وُ َ ٧ط أَ ًِوَ ُِ ُ ٥
أَ ُّی بَ َٕ ٠س َت ٌِ٤َُ ٠وُ َ ٧ط أَ ًِوَ ُِ ُ ٥
ُ
ُ َ ُ َ
َح َٔ ٣ة یَ ِو َٔ ٥ِ ُٜ٣ص َذا فٔی بَ َ٠سٔ َُ ٥ِ ٛص َذا فٔی
رع َ
اؿََّ ٔ ِ ٥ِ ُٜل ب ٔ َح ِّ٘ َضا َِ ُ ٛ
اہللَ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی َٗ ِس َُح َََِّ ٠ًَ ٦ی ٥ِ ٜز ٔ َ٣ائََ ٥ِ ٜوأ َِ ٣وا َلَ ٥ِ ٜوأ ِ َ
رض ُب
ک یُحٔيبُوُ َ ٧ط أَ ََل َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ویِ َح ٥ِ ُٜأَ ِو َویِ َََ ٥ِ ُٜ٠ل َت ِز ٔج ٌَُ َّ٩ب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا َي ِ ٔ
َط ِضز ٔ َُ ٥ِ ٛص َذا أَ ََل َص ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت ثَ ََلثّا ک ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
اب َب ٌِ ٕف
َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ
دمحمنبدبعاہلل،اعمصنبیلع ،اعمصنبدمحم،فادقنبدمحما ےنفادلےس فہرضحتدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿ ایک
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنۃجحاولداعےکومعقرفامایولوگ۔متوکؿےسےنیہموک جتمفاالہ ےتھجوہ؟ولوگںےنوجاب

دای ہک اس ےنیہم وک ،آپ ےن رفامای ہک سک رہش وک زعت فاال ہ ےتھج وہ؟ بس ےن اہک اس رہش وک ،آپ ےن رفامای ہک وکؿ ےس دؿ وک بس
ےس زای دہ  جتم فاال ہ ےتھج وہ ،بس ےن اہک اس دؿ وک ،آپ ےن رفامای ہک اہلل ابترک فاعت ی ےن اہمترے وخؿ افر اہمترے امؽ افر
اہمتری آربفںیئ وج قح ےک وسا وہں اکی دفرسے رپ  جاؾ یک ںیہ سج رطح اہمترا آج اک دؿ اہمترے اس رہش ںیم اہمترے اس
ہنیہمںیم جاؾےہ،ونسایکںیمےناچنہپدای،نیتابرآپےنہیرفامایافررہابرولوگںےنوجابدایاہں۔آپےنرفامای،اہمتریابتیہ
وہ،ریمےدعباکرفوہرکاکیدفرسےیکرگدںینہنامران۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،اعمصنبیلع،اعمصنبدمحم،فادقنبدمحما ےنفادلےسفہرضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحفداقمئرکےنافررحمامتاہیہلےکےئلااقتنؾےنیلاکایبؿ...
ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
دحفداقمئرکےنافررحمامتاہیہلےکےئلااقتنؾےنیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1690

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ًٍ٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا ُخي ِّ َ ٍ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َّ
َّ
َّ
ا ٪أَبِ ٌَ َسص َُ٤ا ٔ٨ِ ٣طُ َواہللٔ َ٣ا اَ ِ ٧ت َ٘ َ٥
اِ ٪اْلٔث ِ ُ ٥ک َ َ
َِّسص َُ٤ا َ٣ا  ٥َِ ٟیَأِثَ َِٓ ٥إٔذَا ک َ َ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بَي ِ َن أَ َِ ٣زیِ َِٔٔ ٩ل ا ِخ َت َار أَي َ َ

ات اہللٔ َٓ َي َِ ٨ت٘ ٔ ُِ ٥هَّلِل
ُح َُ ٣
ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشطٔ فٔی َط ِی ٕئ یُ ِؤتَی َِِٔ ٟیطٔ َٗ ُّم َحً َّی تُ َِ ٨ت َض َ
ک ُُ

ییحی نب ریکب ،لیقع ،انب اہشب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسوکبجیھبدفارمفںےکدرایمؿاایتخردایایگوتاؿںیمےسآاسؿوصرتوک اایتخرایکبجکتہکفہانگہیکابتہن
وہ،ارگانگہیکابتوہیتوتاسےستہبزایدہدفررےتہ،دخایکمسقآپےنیھبکا ےنےئلااقتنؾںیہنایل،بجکترحمامتاہیہلیک

الخػفرزیہنوہ،افربجاسیکالخػفرزییکوہوتاہللےکےئلااقتنؾےتیل۔
رافی  :ییحینبریکب،لیقع،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشفیافرفعیضرہصخشرپدحفدےکاقمئرکےناکایبؿ...
ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
رشفیافرفعیضرہصخشرپدحفدےکاقمئرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1691

راوی  :ابوا اٟوٟیسٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َّ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة ک َ َّ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
یٕ َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ َِٔ ٟو
ؤ َّ ٪
ا َِ ٣زأَة ٕ َٓ َ٘ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا صَ ََ ٠
و ٪ا َِ ٟح َّس ًَل َی ا َِ ٟوؿٔی ٍٔ َویَتِ ٍُ َُ ٛ
یَ ٤
ک َ ٩ِ ٣ک َ َ
اٟرش َ
اِ َٗ ٪ب َ ٥ِ ُٜ٠أَُ َّ ٧ض ِ ٥کَاُ ٧وا ُي٘ ٔ ُ

ک ََ َ٘ ٟل ٌِ ُت َی َسصَا
أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ٓ ٌَََِ ٠ت ذََ ٔ ٟ

اوبا اولدیل ،ثیل ،انب اہشب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت ااسہم
ریضاہللاعتٰیلہنعےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےساکیوعرتیکافسرشیکوتآپےنرفامایہکمتےسےلہپوقںیماسےئلالہک
وہںیئہک فہ فعیض(وھچےٹ ولوگںرپ) دحاجریرکےتےھت افررشتںوکوھچڑدےتی ےھت۔مسقےہاسذات یکسج ےکےضبقںیم
ریمیاجؿےہہکارگافہمطریضاہللاعتٰیلاہنعہیرکیتوتںیماسےکیھباہھتاکاتٹ۔
رافی  :اوبااولدیل،ثیل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجدقمہماطلسؿےکاسےنم شیوہاجےئوتدحںیمافسرشرکےناکایبؿ...
ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
بجدقمہماطلسؿےکاسےنم شیوہاجےئوتدحںیمافسرشرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1692

راوی  :سٌیس ب ٩س٠امیٟ ،٪یث ،اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا َّ
َ
َقي ِّظا أَصَ َِّ ٤ت ُض ِ ٥ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أ ََّ ُ ٪

َّ
َس َٗ ِت َٓ َ٘اُٟوا َ ٩ِ ٣یُک َ َِّ ٥ُ ٠ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََ ٩ِ ٣ی ِحتَ ٍ ٔ ُئ ًََِ ٠یطٔ ِ ٔ ََّل أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس ح ُّٔب
ا ِِ ٤َ ٟدزُو َّٔ ٣ی ُة أًٟی َ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ک َ ََّ ٥َ ٠ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َت ِظ َٔ ٍُ فٔی َح ٓ ٕس ٔ ٩ِ ٣حُ ُسوز ٔ اہللٔ ث ُ ََّ َٗ ٥ا٦
َس ََّ ٚ
ٔیٕ ٓ ٔیض ٔ ِ ٥أَ َٗا ُ٣وا
َس َٔ َّ ٚ
اٟـٌ ُ
اٟرش ُ
َٓ َد َل َب َٗا ََ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
یٕ َت َز ُٛو ُظ َؤِذَا َ َ
اض ِٔ٤َ َّ ٧ا َؿ َِّ َٗ ٩ِ ٣َ ١ب َ ٥ِ ُٜ٠أَُ َّ ٧ض ِ ٥کَاُ ٧وا ِٔذَا َ َ
َّ
َّ
َس َٗ ِت ََ َ٘ ٟل ٍَ َُ ٣ح َّْ ٤س َی َسصَا
ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟح َّس َوایِ ُ ٥اہللٔ َِ ٟو أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

دیعسنبامیلسؿ،ثیل،ا نباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہہکرقشیوکاکیزخمف یوعرت
اک تہب ایخؽ اھت سج ےن وچرییک یھت،ولوگں ےن اہک ہک وکؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس وگتفگرکے اگ روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلعفآہل فملس ےک وبحمب رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیلہنع ےک وسا وکؿ رجات رکاتکس اھتانچہچن اںوہں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسوگتفگیک،آپےنرفامایہکمتاہللیکدحفدںیمافسرشرکےتوہ،رھپآپڑھکےوہےئافرہبطخدای افررفامایہک
اےولوگ،متےسےلہپیئکوقںیمالہکوہںیئ،بجوکح رشفیوچریرکاتوتفہولگاےسوھچڑدےتیےھتافربجوکح زمکفروچری
رکاتوتفہولگاسرپدحاجریرکےتافرمسقےہدخایکارگافہمطریضاہللاعتٰیلاہنعتنبدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبوچریرکیت
وتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساسےکاہھتیھباکنڈاےتل۔
رافی  :دیعسنبامیلسؿ،ثیل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽفااسلرؼفااسلرۃقافوعطقا۔...
ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفااسلرؼفااسلرۃقافوعطقا۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1693

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب٤ً ،زہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اب ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َو َس َُّ ٥َ ٠ت ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟی ُس فٔی ُرب ُ ٍٔ زٔی َ٨ارٕ ٓ ََؼاً ّٔسا َتا َب ٌَطُ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َوابِ ُ ٩أَخٔی اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی

دبعا ہللنبہملسم،اربامیہنب دعس،انباہشب،رمعہ ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکیتںیہہک آرضحنتیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہھتوچاھتح دانیرایاسےسزایدہںیماکاٹاجےئاگ،دبعارلنمحنباخدل،افرزرہی،ےکربادرزادہافررمعم
ےنزرہیےساسیکاتمتعبںیمرفاتیایکےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،اربامیہنبدعس،انباہشب،رمعہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفااسلرؼفااسلرۃقافوعطقا۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1694

راوی  :اس٤اًی ١ب ٩ابی اویص ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبي ٍ وً٤زہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َو ًَ َِ ٤ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ٩
 ١بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
اب ًَ ِِ ُ ٩

اٟشارٔ ٔ ٚفٔی ُرب ُ ٍٔ زٔی َ٨ارٕ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ت ِ٘ َل ٍُ َی ُس َّ
اامسلیع نب ایب افسی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب فرمعہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس فہ آرضحنت یلص
اہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامایوچراکاہھتاکیدانیریکوچاھتح ںیماکاٹاجےئ(ایاس تمییکوکح افرزیچ
وچریرکےنرپ)
رافی  :اامسلیعنبایبافسی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریبفرمعہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفااسلرؼفااسلرۃقافوعطقا۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1695

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩یَّسہً ،بساٟوارث ،حشين ،یحٌی ٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤انؼاری٤ً ،زہ ب٨ت ًبساٟزح ،٩٤حرضت
ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّس َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن ًَ ِ ٩یَ ِحٌ َی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔي ٍ ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ ِت ُط أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َح َّسث َ ِت ُض ِ ٩ِ ًَ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َٗا َُ ٢ت ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟی ُس ف ٔی ُرب ُ ٍٔ زٔی َ٨ارٕ

رمعاؿنبرسیمہ،دبعاولارث،نیسح،ییحی،دمحمنبدبعارلنمحااصنری،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےس
رفاتیرکیتںیہآپےنرفامایہک(وچریرکےنفاےلاک)اہھتوچاھتح دانیررپاکندایاجےئاگ۔
رافی  :رمعاؿنبرسیمہ،دبعاولارث،نیسح،ییحی،دمحمنبدبعارلنمحااصنری،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیل
اہنع

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

ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفااسلرؼفااسلرۃقافوعطقا۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1696

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہً ،بسہ ،ہظا ،٦اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍ ِتىٔی ًَائٔظَ ُة أَ ََّ ٪ی َس َّ
اٟشارٔ ُٔ ٥َِ ٟ ٚت ِ٘ َل ٍِ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ض
ًَل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٔ ِ ٥َ ٠ل فٔی ث َ ََ ٣ٔ ٩ٔ ٤ح َٕٓ ٩ح َح َٔ ٕة أَ ِو تُزِ ٕ

نامثؿ نب ایب ہبیش ،دبعہ ،اشہؾ ،ا ےنفادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایکہک یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمڈاھؽایہفجحیک تمیےسمکںیموچراکاہھتںیہناکاٹاجاتاھت۔
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،دبعہ،اشہؾ،ا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفااسلرؼفااسلرۃقافوعطقا۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1697

راوی ً :ث٤ا ،٪ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤ہظا ٦اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ِٔ ٣ث َُ ٠ط

نامثؿ،دیمحنبدبعارلنمح،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےساسےکلثمرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :نامثؿ،دیمحنبدبعارلنمح،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفااسلرؼفااسلرۃقافوعطقا۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1698

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩اتً ،١بساہلل ب ٩ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ ٥َِ ٟتُ ٩ِ ُٜت ِ٘ َل ٍُ َی ُس
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ص ٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َّ
ض ک ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ذُو ثَ َ٩ٕ ٤
اٟشارٔ ٔ ٚفٔی أَ ِزنَی َٔ ٩ِ ٣ح َح َٔ ٕة أَ ِو تُ ِز ٕ
دمحم نب اقملت ،دبعاہلل نب اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ہفجح ای
ڈاھؽیک  تمیےسمکںیم وچراکاہھتںیہناکاٹاجاتاھت افراؿدفونں ںیمےسرہ اکی تمیفا یےہاسوکفعیکےن افر انبادرسی
ےناشہؾےساںوہںےنا ےنفادلےسرمالسرفاتیایکےہ۔
رافی  :دمحمنباقملت،دبعاہللنباشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفااسلرؼفااسلرۃقافوعطقا۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1699

٣وسی ،ابواسا٣ہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا
راوی  :یوسٕ بٰ ٩

ُ
رع َو َة أَ ِخبَ ٍََ٧ا ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ٥َِ ٟ
َح َّسثَىٔی یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة َٗا َ ٢صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
ا ٪ک ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ذَا
ُت ِ٘ َل ٍِ َی ُس َسارٔ ًَٕ ٚل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی أَ ِزنَی ٔ ٩ِ ٣ث َ َ ٩ٔ ٤ا َِ ٔ٤ٟح ِّ ٩تُ ِز ٕ
ض أَ ِو َح َح َٔ ٕة َوک َ َ

ٔیص ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ُِ ٣ز َس َّل
ثَ ََ ٩ٕ ٤ر َوا ُظ َؤٛی ٍْ َوابِ ُِ ٔ ِ ٩زر َ

وی ف نب ومیس ،اوبااسہم ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامےنںیمہفجحایڈاھؽیک تمیےسمکںیموچراکاہھتںیہناکاٹاجاتاھتافراؿدفونںںیمےس
رہاکی تمیفا ییھت۔
رافی  :وی فنبومٰیس،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،رعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچریکوتہباکایبؿ...
ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
وچریکوتہباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1700

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ب ٩ا٧ص٧ ،آٍ( ،حرضت اب٤ً ٩ز ٛے آزاز َکزہ َُل )٦حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ٪
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اُ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُج َویِز ٔ َی ُة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ل ٍَ فٔی َٔ ٣ح ٕٓ ٩ثَ َُ ُ٨٤ط ث َ ََلثَ ُة َز َراص ََٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َٗ ٢ل ٍَ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٔ ٣ح ٕٓ ٩ثَ َُ٨٤طُ ثَ ََلثَ ُة َز َراص َٔ٥

اامسلیع،امکلنباسن،انعف(،رضحتانبرمعےکآزادرکدہالغؾ)رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ
اںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنڈاھؽ(یکوچری)ںیماہھتاکاٹ،اسیک تمینیتدرمہیھت۔
رافی  :اامسلیع،امکلنباسن،انعف(،رضحتانبرمعےکآزادرکدہالغؾ)رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽفااسلرؼفااسلرۃقافوعطقا۔...
ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفااسلرؼفااسلرۃقافوعطقا۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1701

٣وسی ب ٩اس٤اًی ،١جویزیہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی :
ٰ

٣وسی ب ٩اس٤اًیٗ ١ا ٢حسث٨ا جویزیة ً٧ ٩آٍ ً ٩اب٤ً ٩ز ٗاٗ ٢لٍ ا٨ٟيی ػلی اہلل ً٠یط وس ٥٠فی ٣ح٩
حسث٨ا ٰ

اَ ٚو َٗا ََّ ٢
ث٨٤ط ثَلثة زراصَ ٥تا َب ٌَطُ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٔ ِ ٩س َح َ
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ ٗ ٔ َیُ ٤تطُ

ومیسنباامسلیع،وجریہی،انعف،رضحتانبرمع ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناکیڈاھؽںیماہھتاکاٹسجیک تمینیتدرمہیھت۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،وجریہی،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ

اہللاعت یاکوقؽفااسلرؼفااسلرۃقافوعطقا۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1702

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ً ،بیس اہلل ٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ َٗ ٢ل ٍَ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی
َٔ ٣ح ٕٓٗ ٩ی٤تط ثَ ََلثَ ُة َز َراص َٔ٥
دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف ،رضحتدبعاہلل ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ اںوہںےنایبؿایکہک آرضحنتیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےنڈاھؽیکوچریںیماہھتاکاٹسجیک تمینیتدرمہیھت۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفااسلرؼفااسلرۃقافوعطقا۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1703

٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ سے روایت َکےت ہیں ٛہ حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی
راوی  :ابزاہی ٥ب٨٣ ٩ذر ،ابوؿ٤زہٰ ،
ً٨ہ

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٢
َح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َؿ َِ ٤ز َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َٗ َل ٍَ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َس َسارٔ ٕ ٚفٔی َٔ ٣ح ٕٓ ٩ث َ َُ ُ٨٤ط ثَ ََلثَ ُة َز َراص َٔ٥
اربامیہ نب ذنمر ،اوبرمضہ ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک

آرضحنتےنوچراکاہھتڈاھؽ(یکوچری)ںیماکاٹاسیک تمی نیتدرمہیھت،دمحمنبااحسؼےناسیکاتمتعبںیمرفاتیایکافر
ثیلےناہکہکھجمےسانعفےنبمنہ،ےکاجبےئۃمیق،اکظفللقنایک۔
رافی  :اربامیہنبذنمر،اوبرمضہ،ومٰیسنبہبقع،انعفےسرفاتیرکےتںیہہکرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفااسلرؼفااسلرۃقافوعطقا۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1704

٣وسی ب ٩اس٤اًیً ،١بساٟواحس ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی :
ٰ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َػإ ٔ ٟح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩َ ٌََ ٟ ٥َ ٠اہللُ َّ
َّس ُ ٚا َِ ٟح ِب َُ َٓ ١ت ِ٘ َل ٍُ َی ُس ُظ
َّس ُ ٚا ِٟب َ ِی َـ َة َٓ ُت ِ٘ َل ٍُ َی ُس ُظ َو َي ِ ٔ
اٟشار ََٔ ٚي ِ ٔ
ومیس نب اامسلیع ،دبعاولادح ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآ ہل فملس ےنرفامایاہللاعت ی وچررپ تنعلیکےہوجاڈنہرچا ےلافراس اکاہھتاکاٹ اجےئ افر ریس رچاےلافر
اسےکاہھتاکاٹاجےئ۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،دبعاولادح،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچریکوتہباکایبؿ...
ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ

وچریکوتہباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1705

راوی  :اس٤اًی ١بً ٩بساہلل  ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ک َٓأ َ ِر َٓ ٍُ َحا َج َت َضا ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ل ٍَ َی َس ا َِ ٣زأَة ٕ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َوک َاِ َ ٧ت َتأتِ ٔی َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َٓ َتابَ ِت َو َح ُش َِ ٨ت َت ِوبَت َُضا
اامسلیعنبدبعاہلل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿ
ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی
وعرتاسےکدعبآیتیھتافرںیماسیکاحتجآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنم شیرکیتیھت،اسوعرتےنوتہب
یکافرتہبایھچوتہبیک۔
رافی  :اامسلیعنبدبعاہلل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دحفدافردحفدےسےنچباکایبؿ
وچریکوتہباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1706

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،جٌفی ،ہظا ٦ب ٩یوسٕ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ابوازریصً ،بازہ ب ٩ػا٣ت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِزر َ
رش ُٛوا بٔاہللٔ
اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢بَا َي ٌِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َرص ِٕم َٓ َ٘ا َ ٢أُبَاي ٔ ًٌَُ ٥ِ ُٜل َی أَ ََِ ٪ل ُت ِ ٔ

َّسُٗوا َو ََل َتزُِ ٧وا َو ََل َت ِ٘ ُتُ٠وا أَ ِو ََل َز َُ ٥ِ ٛو ََل َتأِتُوا بٔبُ ِض َتا َٕ ٪ت ِٔتَ ٍُوُ َ ٧ط بَي ِ َن أَیِسٔیَ ٥ِ ُٜوأَ ِر ُجَ ٥ِ ُٜٔ٠و ََل َت ٌِ ُؼونٔی ف ٔی ٌَِ ٣زُ ٕ
وٖ
َط ِیئّا َو ََل َت ِ ٔ
ُ
َ
اٟسَ ِ ٧یا َٓ ُض َو ََ َّٔ ٛار ْة َٟطُ َوكَ ُض ْور َو ََ ٩ِ ٣ست َ َ ٍ ُظ اہللُ
اب ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک َط ِیئّا َٓأخ َٔذ بٔطٔ فٔی ُّ
ٓ َََ ٩ِ ٤وفَی َٔٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أ ِجزُ ُظ ًَل َی اہللٔ َو َ ٩ِ ٣أَ َػ َ

َّ
اب َّ
اٟشار َُٔ ٚب ٌِ َس َ٣ا ُٗ ٔل ٍَ یَ ُس ُظ ُٗبَِٔ ٠ت َط َضا َزتُطُ
ٓ ََذَ ٔ ٟ
ََف َٟطُ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ ِٔذَا َت َ
ک ِلٔ َی اہللٔ ِ ٔ َِ ٪طا َئ ًَذبَ ُط َوِ ٔ َِ ٪طا َئ ُ َ َ
اب ُٗب َِٔ ٠ت َط َضا َزتُ ُط
َوک ُ ُِّ ٣َ ١ح ُسوز ٕ ََ ٛذَ ٔ ٟ
ک ِٔذَا َت َ
دبعاہللنبدمحم،یفعج،اشہؾنبوی ف،رمعم،زرہی،اوبادرسی،ابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہں
ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اکی امجتع ےک اسھت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  تعی یک آپ ےن رفامای ہک ںیم مت ےس اس ابت رپ
 تعیاتیل وہںہکاہللےکاسھتیسکوکرشکیہنرہھٹاؤافر ہن وچریرکفےگافرہناینپافالدوکلتقرکفےگ افرا ےن آےگےھچیپوکح 
اتہبؿہنااھٹؤےگ۔افرمکحرشعںیمانرفامینہنرکفےگںیممتےسسجصخشےناانپفدعہ وپراایکوتاساکارجاہللےکذہمےہافروج
صخش اؿ ںیم ےس یسک زیچ اک رمبکت وہا داین ںیم اس وک اس یک ازا دے دی یئگ وت فہ اس ےک ےئل افکرہ ےہ افر اپیک اک ذرہعی ےہ افر
سج صخش یک خرت وپیش اہلل ےن یک وت فہ اہلل ےک اایتخر ںیم ےہ ارگ اچےہ وت اےس ذعاب ہن دے افر ارگ اچےہ وت اس وک شخب دے۔
اوبدبعاہلل(اخبری)ےناہکہک ارگہچاہھتاکےٹاجےنےکدعبوتہبرکےوتاسیکاہشدتوبقمؽوہیگافررہفہصخشسجرپدحاگلح 
یئگاساکیہیمکحےہہکبجوتہبرکےوتاسیکاہشدتوبقمؽوہیگ
رافی  :دبعاہللنبدمحم،یفعج،اشہؾنبوی ف،رمعم،زرہی،اوبادرسی،ابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجرکےناکایبؿ
گنجرکےنفاےلاکرفافررمدتاکایبؿ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
گنجرکےنفاےلاکرفافررمدتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1707

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠اوزاعی ،یحٌی ب ٩ابی ٛثي ٍ ،ابوَٗلبہ جزمی حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔي ٍ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة
َف ًُٔ ٩ِ ٣ک ِ َٕٓ ١أ َ ِس٤َُ ٠وا َٓا ِج َت َو ِوا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
ا َِ ٟح ِزم ٔ ُّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢س ًََٔ ٦ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن َ ْ
ِ
َ
َار َت ُّسوا َو َٗ َتُ٠وا ُر ًَا َت َضا َوا ِس َتاُٗوا ِاْل ٔب ٔ َ١
رشبُوا ٔ ٩ِ ٣أَبِ َواَ ٔ ٟضا َوأَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َٓٔ ٌََُ٠وا ٓ ََؼ ُّحوا ٓ ِ
َٓأ ََ ٣زص ُِ ٥أَ َِ ٪یأتُوا ِٔب ٔ َ ١اٟؼَّ َس َٗ ٔة ٓ ََی ِ َ
ٓ ََب ٌَ َث فٔی آثَارٔص َِٔٓ ٥أت ُ َٔی بٔض ٔ َِ َ٘ َٓ ٥ل ٍَ أَیِ ٔس َی ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس َ ١َ ٤أَ ًِيُ َُ ٨ض ِ ٥ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥ی ِح ٔش ُِ ٤ض َِ ٥حً َّی َ٣اتُوا
یلعنبدبعاہلل،فدیلنبملسم،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبالقہبرج یرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہں
ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم عکل ےک ولگ احرض وہےئ افر االسؾ الےئ ،ودہنی یک آب ف وہا اؿ ےک
وماقف ہنآح وتآپ ےناؿولوگںوک مکحدایہکدصہق ےک افوٹنں ےکاپساجںیئ افر اؿ اکاشیپب افردفدھںیئپ،اںوہںےنایس
رطحایکافردنترتسوہےئگ،رھپفہولگرمدتوہےئگافرآپےکرچفاوہںوکلتقرکےکومیشیےلرکاھبےگ،آپےناؿےک
ےھچیپ آد ی اجیھب فہ الےئ ےئگ آپ ےن اؿ ےک اہھت اپؤں وٹکا دےی افر اؿ یک آوھکنں وک ڑھپفا دای افر اؿ وک اکےنٹ یک ہگج (داغ ںیہن
اگلای)اہیںکتہکفہرمےئگ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،فدیلنبملسم،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبالقہبرج یرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےنرمدتگنجرکےنفاےلےکداغںیہنوگلاےئ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےنرمدتگنجرکےنفاےلےکداغںیہنوگلاےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1708

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ػ٠ت ،ابويٌلی ،وٟیس ،اوزاعی ،یحٌی ،ابوَٗلبہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ ِ٠تٔ أَبُو َي ٌِل َی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َح َّسثَىٔی اَلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ل ٍَ ا َِ ٌُ ٟزٔ٧یِّي َن َوَ ٥َِ ٟی ِح ٔش ُِ ٤ض َِ ٥حًَّی َ٣اتُوا
دمحمنبتلص،اوبیلعی،فدیل،افزایع،ییحی،اوبالقہب،رضحت اسنریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن ایبؿ ایکہک یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنالہرعہنیےک(اہھتاپؤں)وٹکادےیافراؿولوگںوکداغںیہنوگلاایاہیںکتہکفہولگرمےئگ۔
رافی  :دمحمنبتلص،اوبیلعی،فدیل،افزایع،ییحی،اوبالقہب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسزیچاکایبؿہکآپےنرمدتاحمر نیوکاپینںیہنالپایاہیںکتہکفہولگرمےئگ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
اسزیچاکایبؿہکآپےنرمدتاحمر نیوکاپینںیہنالپایاہیںکتہکفہولگرمےئگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1709

٣وسی ب ٩اس٤اًی ،١وہیب ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی :
ٰ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢س ََٔ ٦رص ِْم ًُٔ ٩ِ ٣ک ِ ًَٕ ١ل َی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َُ ٩ِ ًَ ١و َص ِیبٕ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اٟؼ َّٔ ٔة َٓا ِج َت َو ِوا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَبِِٔ َ٨ا رٔ ِس َّل َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ ٔج ُس َلََّ ٔ ِ ٥ِ ُٜل أَ ِ٪
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَاُ ٧وا فٔی ُّ
اس َتاُٗوا َّ
اٟذ ِو َز َٓأتََی
َت َِ ٠ح ُ٘وا بٔإٔب ٔ َٔ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َٓأ َ َت ِو َصا ٓ َ ٔ
َرشبُوا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َوأَبِ َواَ ٔ ٟضا َحًَّی َػ ُّحوا َو َسُ٨ٔ٤وا َو َٗ َتُ٠وا اٟزَّاعٔ َی َو ِ
اْٟصی ُذ ٓ ََب ٌَ َث َّ
ار َحًَّی أتُ َٔی بٔض ٔ َِٓ ٥أ َ ََ ٣ز ب ٔ ََ ٤شا ٔ٣ي َ ٍ َٓأ ُ ِحَ ٔ٤ی ِت
اٟلََ ٠ب فٔی آثَارٔص ِٔ٤ََ ٓ ٥ا َت َز َّج َ ١اَ ٨َّ ٟض ُ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َّ ٥َ ٠
َّ
َٓ ََ ٜح َُ ٠ض َِ ٥و َٗ َل ٍَ أَیِ ٔسیَ ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َ٣ا َح َش َُ ٤ض ِ ٥ث ُ َّ ٥أ ُ ُِ٘ ٟوا فٔی ا َِّ َ ٟ
َسُٗوا
َحة ٔ َي ِش َت ِش ُ٘ َ
و٤ََ ٓ ٪ا ُس ُ٘وا َحًی َ٣اتُوا َٗا َ ٢أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة َ َ

َو َٗ َتُ٠وا َو َح َاربُوا اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط
ومیس نب اامسلیع،فبیہ ،اویب ،اوبالقہب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک عکل یک اکی امجتع روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہح  افر فہ ولگ ہفص ںیم رےنہ ےگل نکیل ودہنی یک آب ف وہا اؿ وک راس ہن آح ،
اںوہںےنرعضایکایروسؽاہللامہرےےئلدفدھےکاجونرالتشرکںی ،آپےنرفامایہکوکح وصرتزجباسےکںیہناپاتہکمت
امہرےافوٹنںےکاپساجرکروہ،انچہچنفہولگ(فاہں)آےئافراؿاکدفدھاشیپبےتیپرےہ۔اہیںکتہکفہدنترتسومےٹ
وہےئگ افر رچفاےہ وک لتق رک ڈاال افر افوٹنں وک اگھب رک ےل ےئگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ربخ دےنی فاال آای آپ ےن
اںیہن التش رکےن ےک ےئلآد یدفڑاےئ ،ایھبدؿ یھب ہن وہا اھتہکفہ آد یڑکپرک الےئ ےئگ،آپ ےن السںیخ رگؾ رکارک اؿ یک
آوھکنں ںیم رھپا دںی افر اہھت اپؤں وٹکا دےی افر اںیہن داغ ںیہن وگلاای افر رھپ فہ رگؾ زنیم ںیم ڈاؽ دےی ےئگ افر اپین امےتگن رےہ
اںیہناپینںیہندایاہیںکتہکفہرمےئگ،اوبالقہبےناہکہکاںوہںےنوچرییک،افرلتقایکافراہللاسےکروسؽےسگنجیک۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،فبیہ،اویب،اوبالقہب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکگنجرکےنفاولںیکآںیھکنڑھپفاےناکایبؿ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکگنجرکےنفاولںیکآںیھکنڑھپفاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1710

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،ح٤از ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ َ
رعیِ ََ ٨ة َوَلَ
وب ًَ ِ ٩أبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أ ََّ ٪رصِ ّلا ًُٔ ٩ِ ٣ک ِ ٕ ١أ ِو َٗا ََ ُ ٢
َ
رشبُوا ٔ٩ِ ٣
أَ ًُِ ٤َُ ٠ط ِ ٔ ََّل َٗا ًَُ ٩ِ ٣ٔ ٢ک ِ ٕٔ َٗ ١س ُ٣وا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓأ ََ ٣ز َُ ٟض ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَٔ٘ ٔ ٠ا ٕح َوأَ ََ ٣زص ُِ ٥أَ ِ ٪یَ ِ ُ
ْخ ُجوا ٓ ََی ِ َ

ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ُ ٥َ ٠س َو ّة
أَبِ َواَ ٔ ٟضا َوأَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا ٓ َ ٔ
اس َتاُٗوا اََ ٓ ٥َ ٌَ ٨َّ ٟب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َرشبُوا َحًَّی ِٔذَا بَزُُٔا َٗ َتُ٠وا اٟزَّاعٔ َی َو ِ

ٓ ََب ٌَ َث َّ
َحة ٔ
اٟلََ ٠ب فٔی ِٔثِزٔص ِٔ٤ََ ٓ ٥ا ِار َت َٔ ٍَ اَ ٨َّ ٟضا ُر َحًَّی ٔجی َئ بٔض ٔ َِٓ ٥أ َ ََ ٣ز بٔض ٔ َِ َ٘ َٓ ٥ل ٍَ أَیِ ٔس َی ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس ََ ٤ز أَ ًِيُ َُ ٨ض َِٓ ٥أ ُ ُِ٘ ٟوا بٔا َِّ َ ٟ
وَََ ٓ ٪ل ي ُِش َ٘ ِو ََٗ ٪ا َ ٢أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة َص ُؤ ََل ٔ
َفوا َب ٌِ َس ِ ٔ َی٤أ٧ض ٔ َِ ٥و َح َاربُوا اہللَ َو َر ُسو َٟطُ
َي ِش َت ِش ُ٘ َ
َسُٗوا َو َٗ َتُ٠وا َو َُ َ ٛ
ئ َٗ ِو َْ َ ٦

ہبیتق نب دیعس ،امحد ،اویب ،اوبالقہب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ عکل یک اکی امجتع ای اہک
رعہنییکاکیامجتع(اوبالقہباکایبؿےہہکفہعکلیہےکےھت)ودہنیآح ،اؿےکفاےطسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنافوینٹنں
اک مکح دای افر اںیہن مکح دای ہک اؿ افوینٹنں ےک اپس اجںیئ افر اؿ اک اشیپب افر دفدھ ںیئپ ،اںوہں ےن ایپ اہیں کت ہک بج فہ
دنترتسوہےئگوترچفاےہوکلتقرکڈاالافرومویشیںوکےلاھبےگ،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکحبصےکفتقربخیلموتاؿےکےھچیپ
التشرکےن ےک ےئلآد یےجیھب،ایھبدؿدنلب یھبںیہن اھتہکفہڑکپ رکالےئ ےئگ ،آپ ےن اؿ ےکاہھتافراپؤں اکندےنی اک مکح
دایرھپاؿیکآوھکنںوکڑھپفادای،افراںیہنرگؾزنیمںیمڈاؽدای،فہاپینامےتگنرےہنکیلاںیہنںیہندایایگ،اوبالقہبےناہکہکہیفہ
امجتع ےہ سج ےن وچری یک یھت افر لتق ایک اھت افر اامیؿ الےن ےک دعب اکرف وہےئگ ےھت افر اہلل افر اس ےک روسؽ ےس گنج یک
یھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امحد،اویب،اوبالقہب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشیکتلیضفاکایبؿسجےنوفاشحوکوھچڑدایوہ۔...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
اسصخشیکتلیضفاکایبؿسجےنوفاشحوکوھچڑدایوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1711

راوی ٣ :ح٤س ب ٩سَلً ،٦بساہلل ً ،بیس اہلل ب٤ً ٩ز ،خبیب بً ٩بساٟزح ،٩٤حٔؽ بً ٩اػ ٥حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََّلٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ُِ ٩خب َ ِی ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤حٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩

َّ
َّ
َّ
اب
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢س ِب ٌَ ْة یُ ٔو ُُّ ٠ض ِ ٥اہللُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة فٔی ه ٔ ِّ٠طٔ یَ ِو َََ ٦ل ه ٔ ََِّٔ ١ل ه ٔ ُُّ ٠ط ِ ٔ َْ ٣اًَ ٦از ٔ َْ ٢و َط ٌّ
َ
َاؿ ِت ًَ ِي َ٨ا ُظ َو َر ُج ْ٠ِ َٗ ١بُطُ ُ ْٙ ٠َّ ٌَ ٣فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َو َر ُج ََل َٔ ٪ت َحابَّا فٔی اہللٔ
ََک اہللَ فٔی َخ ََل ٕ
ئ َٓٔ َ
َنظَ أ فٔی ً َٔبا َزة ٔ اہللٔ َو َر ُج ْ ١ذ َ َ
اٖ اہللَ َو َر ُج َْ ١ت َؼ َّس َ ٚبٔ َؼ َس َٗ ٕة َٓأ َ ِخَٔا َصا َحًَّی ََل َت ٌِ٥ََ ٠
َات َٔ ٨ِ ٣ؼبٕ َو َج َ٤ا ِٕ ٢لٔ َی َن ِٔ ٔش َضا َٗا َِ ٢نِّٔی أَ َخ ُ
َو َر ُج َْ ١ز ًَ ِتطُ ا َِ ٣زأَ ْة ذ ُ
ٔط َ٤اُ ُٟط َ٣ا َػ َِ ٌَ ٨ت یَٔ٤يُ ُ٨ط
دمحمنبالسؾ،دبعاہلل،دیبعاہللنبرمع،بیبخنبدبعارلنمح،صفحنباعمصرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےت
ںیہاںوہں ےنایبؿ ایکہک یبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکایقتمےکدؿاہلل اعت یاست مسق ےکآدویمں وک ا ےن اسہی ںیم
ےلاگسجدؿہکاسےکاسہیےکالعفہوکح اسہیہنوہاگ،اامؾاعدؽافرفہوجاؿ سجےناینپوجایناہللیکراہںیمرصػیکوہافر
فہرمدسجےناہللوکاہنتح ںیمایدایکافراسیکآوھکنںےسآوسناجریوہےئگ،افرفہآد یسجاکدؽدجسمںیمااکٹوہاےہافرفہدف
آد یوجآ سںیمدخاےکےئلتبحمرکںیافرفہےسجوکح بصنمفا یوعرتاینپرطػالبےئافرفہےہکہکںیماہللےسڈراتوہں
افرفہوجوپدیشیگےساسرطحدصہقرکےہکابںیئاہھتوکربخہنوہہکداںیئاہھتےنایکدای۔
رافی  :دمحمنبالسؾ،دبعاہلل،دیبعاہللنبرمع،بیبخنبدبعارلنمح،صفحنباعمصرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجرکےناکایبؿ
اسصخشیکتلیضفاکایبؿسجےنوفاشحوکوھچڑدایوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1712

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی بُک٤ً ،ز بً ٩لی ،زوَسی س٨س خ٠یٔہ٤ً ،ز بً ٩لی ،ابوحاز ٦سہی ١ب ٩سٌس ساًسی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ح و َح َّسثَىٔی َخٔ٠ی َٔ ُة َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ ٔ٩
َس ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت َوک َّ َ ١لٔی َ٣ا بَي ِ َن رٔ ِجَِ ٠یطٔ َو َ٣ا بَي ِ َن َِ ٟح َي ِیطٔ َت َوکَُِّ ٠ت َُ ٟط بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة
دمحمنبایبرکب،رمعنبیلع،دفرسیدنسہفیلخ،رمعنبیلع،اوباحزؾلیہسنبدعساسدعیےسرففاتیرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلع

فآہلفملس ےنرفامایہکوجصخشریمے ےئلاسزیچ اک اضنموہاجےئوجاس یکدفونںاٹوگنں ےکدرایمؿ(ینع رشاگمہ) افر فہ زیچ
وجاےکسدفونںڑبجفںےکدرایمؿےہینعزابؿوتںیماسےکےئلتنجاکاضنموہںاگ۔
رافی  :دمحمنبایبرکب،رمعنبیلع،دفرسیدنسہفیلخ،رمعنبیلع،اوباحزؾلیہسنبدعساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زانرکےنفاولںےکانگہاکایبؿ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
زانرکےنفاولںےکانگہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1713

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،اسحا ٚب ٩یوسٕٓ ،ـی ١بُ ٩زواًُ ،٪ک٣ہ ،ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ِ ٔ ِس َح ُ
ض َرض َٔی اہللُ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أ ِ ً ٩ِ ًَ ٪
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ا َِ ُٔ ٟـ ِی ُ
 ١بِ َُُ ٩زِ َو َ
ا ٚبِ ُ ٩یُو ُس َ

َّس َُ ٚوص َُو ُِ ٣ؤ ٔ٩ْ ٣
َّس ُ ٚح ٔي َن َي ِ ٔ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َیزِنٔی ا ِِ ٌَ ٟب ُس ح ٔي َن َیزِنٔی َوص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣و ََل َي ِ ٔ
ٕ یُ ِ٨زَ َُ ِاْل ٔ َی٤ا ُُ ٨ِ ٣ٔ ٪ط َٗا َ٢
ُٔک َُ ٣ة ُُِٗ ٠ت َٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َ ١وص َُو ُِ ٣ؤ َٔٗ ٩ْ ٣ا َٔ ِ ً ٢
رش ُب َوص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣و ََل َي ِ٘ ُت ُ
ض َِ ٛی َ
رش ُب ح ٔي َن َي ِ َ
َو ََل َي ِ َ
ک بَي ِ َن أَ َػابٔ ٌٔطٔ
اب ًَا َز َِِٔ ٟیطٔ َص ََ ٜذا َو َط َّب َ
َص ََ ٜذا َو َط َّب َ
ِ َج َضا َٓإ ٔ َِ ٪ت َ
ک بَي ِ َن أَ َػابٔ ٌٔطٔ ث ُ َّ ٥أَ ِ َ

دمحم نب ینثم ،ااحسؼ نب وی ف ،لیضف نب زغفاؿ ،رکعہم ،انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوکح دنبہزانںیہنرکاتبجہکفہزانرکےافرومنموہ،افروکح وچروچریںیہنرکاتاساحؽںیمہکفہ
ومنم وہ ،افر ںیہن رشاب اتیپ سج فتق ہک رشاب اتیپ ےہ اس احؽ ںیم ہک فہ ومنم وہ ،افر وکح  اقلت لتق ںیہن رکات اس احؽ
ںیمہکفہومنموہ،رکعہمےنایبؿایکہکںیمےنرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچہکسکرطحاسےساامیؿچنیھک
ایل اجات ےہ اںوہں ےن اہک ہک اس رطح افر اینپ اویلگنں وک اویلگنں ےک درایمؿ ڈاؽ رک رھپ اؿ وک اکنال افر ارگ وتہب رکےل ،وت اس یک

رطحاسیکرطػولنآاتےہافراینپاویلگنںوکاویلگنںںیمڈاال۔
رافی  :دمحمنبینثم،ااحسؼنبوی ف،لیضفنبزغفاؿ،رکعہم،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشدیدشہزاینوک راسگررکےناکایبؿ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
اشدیدشہزاینوک راسگررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1714

راوی  :آز ،٦طٌبہ ،س٤٠ہ بٛ ٩ہی ،١طٌيی ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤َ٠ة بِ َُ ُٛ ٩ض ِی َٕٗ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َّ
اٟظ ٌِ ٔي َّی یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ح ٔي َن َر َج َ ٥ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة
َ
َی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َو َٗا َِ َٗ ٢س َر َج ِ٤ت َُضا بٔ ُش َّٔ ٨ة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

آدؾ،ہبعش،ہملسنبکہنل،یبعش،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکبجرضحتیلع ےن
ہعمجےکدؿاکیوعرتوک راسگرایکوتاہکہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتنسےکاطمقب راسگرایکےہ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،ہملسنبکہنل،یبعش،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زانرکےنفاولںےکانگہاکایبؿ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ

زانرکےنفاولںےکانگہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1715

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی  ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور وس٠امی ،٪ابووائ ،١ابو٣یَّسہً ،بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّس َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٨ِ ٣ؼ ْور َو ُسََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َوائ ٔ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َِ ٣ی َ َ
اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی َّ
ک ُُِٗ ٠ت ث ُ َّ ٥أَ ٌّی َٗا َ ٢أَ ِ٪
اٟذٔ ِ ٧ب أَ ًِوَ َُٗ ٥ا َ ٢أَ َِ ٪ت ِح ٌَ َِ ١هَّلِل ًّ ٔ ٧سا َوص َُو َخ ََ َ٘ ٠

ک ُُِٗ ٠ت ث ُ َّ ٥أَ ٌّی َٗا َ ٢أَ ِ ٪تُزَان ٔ َی َحٔ٠ی ََ ٠ة َجار َٔک َٗا َ ٢یَ ِحٌَی َو َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَىٔی
َت ِ٘ ُت ََ ١وََ ٟس َک ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١أَ ِ ٪یَ ِل ٌَ ََ ٌَ ٣َ ٥

ا٪
َو ٔ
َکتُ ُط ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤وکَا ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اػ ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو ٓ ََذ َ ِ
ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع َو َُ ٨ِ ٣ؼورٕ َو َو ٔ
َّس َة َٗا ََ ٢ز ًِطُ َز ًِطُ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َِ ٣ی َ َ
رمعفنب یلع،ییحی،ایفسؿ،وصنمرفامیلسؿ،اوبفالئ،اوبرسیمہ،دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿ ایک
ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکؿ اس انگہ بس ےس ڑبا ےہ؟ آپ ےن رفامای ہی ہک وت یسک وک اہلل اک رشکی
انبےئ احالہکن ایس ےن ےھجت دیپا ایک ،ںیم ےن وپاھچ رھپ وکؿ اس ،آپ ےن رفامای ہی ہک وت ا ےن ےچب وک اس ببس ےس لتق رک ڈاےل ہک
ریتےاسھتاھکان اھکےئاگ،ںیمےنوپاھچرھپوکؿاس،آپےنرفامایہیہکوکح ا ےنڑپفیسیکویبیےسزانرکے،ییحیےناہکہکھجم
ےس ایفسؿ ےن وباہطس اوبفالئ رضحت دبعاہلل اک وقؽلقن ایک ےہہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس افر ایس
رطح ایبؿ ایک رعفہ ےن اہک ہک ںیم ےن اس وک دبعارلنمح ےس ایبؿ ایک افر اںوہں ےن مہ ےس وباہطس ایفسؿ ،اشمع ،وصنمر فالص،
اوبرسیمہدحثیایبؿیکیھتوتاںوہںےناہکہکاےسوھچڑدفاےسوھچڑدف۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،وصنمرفامیلسؿ،اوبفالئ،اوبرسیمہ،دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زاینےکےئلرھتپےہ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ

زاینےکےئلرھتپےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1716

راوی  :آز ،٦طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩زیاز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟو َُ ٟس
َِفا ٔ
غ َوٌَِ ٠ٟٔاصٔز ٔا َِ ٟح َحزُ
َ ٔ ٠ٟٔ
آدؾ،ہبعش،دمحمنبزاید ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکڑلاکرتسبفاےلاکےہافرزاینےکےئلرھتپںیہ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،دمحمنبزاید،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشدیدشہزاینوک راسگررکےناکایبؿ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
اشدیدشہزاینوک راسگررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1717

راوی  :اسحا ،ٚخاٟس ،طيبانی

اَ ٚح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ َِّ ٩
َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
اٟظ ِي َبان ٔ ِّی َسأ َ ُِ ٟت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َص َِ ١ر َج ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َن ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت َٗ ِب َُ ١س َورة ٔا٨ُّ ٟورٔ أَ َِ ٦ب ٌِ ُس َٗا َََ ٢ل أَ ِزرٔی
ااحسؼ،اخدل،ابیشین ےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمےندبعاہللنبافیفےسوپاھچہکایکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس

ےن راسگرایکےہ،اںوہںےناہکہکاہں،ںیمےنوپاھچوسرۃونرےسےلہپایاسےکدعباںوہںےناہکںیمںیہناجاتن۔
رافی  :ااحسؼ،اخدل،ابیشین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجرکےناکایبؿ
اشدیدشہزاینوک راسگررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1718

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩اتً ،١بساہلل ب ٩یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٩
ًبساہلل انؼاری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َجاب ٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِس ٥َِ ٠أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح َّسثَطُ أََّ٧طُ َٗ ِس َزنَی َٓظَ ض ٔ َس ًَل َی
َن ِٔ ٔشطٔ أَ ِربَ ٍَ َطضا َزا ٕ َ
َّ
َّ
اِ َٗ ٪س أ ُ ِح ٔؼ َ٩
َف ٔج ََ ٥وک َ َ
َ
ت َٓأ ََ ٣ز بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ َ ٥َ ٠
دمحمنباقملت،دبعاہلل نب ویسن،انباہشب،اوبہملسنب دبعارلنمحرضحتاجرب ریض اہللاعتٰیلہنع نبدبعاہللااصنریریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکہلیبقاملساکاکیصخشروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرض
وہا افر اس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن زان ایک ےہ افر ا ےن آپ رپ اچر اہشدںیت دںی (ینع اچر رمہبت ا ےن انگہ اک ارتعاػ ایک) اس ےک
قلعتمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن راسگررکےناکمکحدایوتفہ راسگرایکایگافرفہاشدیدشہاھت۔
رافی  :دمحم نباقملت ،دبعاہلل نب ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ااصنری
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونجمؿرمدافرونجمؿوعرتوک راسگرںیہنایکاجےئاگ۔...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
ونجمؿرمدافرونجمؿوعرتوک راسگرںیہنایکاجےئاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1719

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ وسٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َو َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َ
رع َق
اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢أَتَی َر ُج َْ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٨ا َزا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی َزِ َ ٧ی ُت َٓأ َِ
ت َٓ َ٤َّ ٠ا َطض ٔ َس ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ أَ ِربَ ٍَ َط َضا َزا ٕ
ًَ ُِ ٨ط َحًَّی َر َّز َز ًََِ ٠یطٔ أَ ِربَ ٍَ َ٣زَّا ٕ
ک
ت َز ًَا ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَب ٔ َ
اب
َار ُج ُ٤و ُظ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
ُجُ٨و َْٗ ٪ا َََ ٢ل َٗا َََ ٓ ٢ض ِ ١أَ ِح َؼ َِ ٨ت َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اذِ َصبُوا بٔطٔ ٓ ِ
َف َج ِ٨َ ٤ا ُظ بٔا َِ ٤ُ ٟؼلَّی َٓ َ٤َّ ٠ا أَذِ َِ َ٘ ٟتطُ ا ِٔ ٟح َح َارةُ َص َز َب َٓأ َ ِز َر ِ٨َ ٛا ُظ
َٓأ َ ِخب َ َ ٍنٔی ََ ٩ِ ٣سَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َُ ٨ِ َُٜٓ ٢ت ٓ َٔیَ ٩ِ ٤ر َج َُ ٤ط ََ
بٔا َِّ َ ٟ
َف َج ِ٨َ ٤ا ُظ
َحة ٔ َ َ
ییحی نب ریکب ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،اوبہملس فدیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں
ےناہکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیآد یآایاسفتقآپدجسمںیمرشتفیرفامےھتاسےنآپوکاکپراافر
اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ںیم ےن زان ایک ےہ ،آپ ےن اس ےس ہنم وک ریھپ ایل ،اہیں کت ہک اس ےن اچر ابر یہی املکت
درہاےئ بج فہ ا ےن آپ رپ اچراہشدںیت دے اکچ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک البای افر رفامای ہک وت دویاہن وہایگ ےہ؟ اس
ےناہکںیہن،آپےنرفامایایکوتاشدیدشہےہ؟اسےناہکاہں۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےساجرک راسگررکدف،انب
اہشب اک ایبؿ ےہ ہک ھجم ےس اس صخش ےن ایبؿ ایک سج ےن اجرب نب دبعاہلل ےس انس ہک اںوہں ےن اہک ںیم یھب  راسگررکےن فاولں
ںیماھت،افراقمؾٰیلصمںیممہےناےس راسگرایک،بجاےسرھتپےگلوتفہاھبگڑھکاوہامہےناےساقمؾ جہںیمڑکپایلافر راسگر
رکدای۔

رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،اوبہملسفدیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زاینےکےئلرھتپےہ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
زاینےکےئلرھتپےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1720

راوی  :ابواٟوٟیسٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َّ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗا َِ ٟت ا ِخ َت َؼ ََ ٥س ٌِ ْس َوابِ َُ ٩ز َِ ٌَ ٣ة
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

غ َوا ِح َتحٔ ٔيی ُٔ ٨ِ ٣ط َیا َس ِو َزةُ َزا َز َ٨َ ٟا ُٗت َ ِي َب ُة ًَ ِ٩
َِفا ٔ
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ص َُو َ ٟ
َک یَا ًَ ِب ُس بِ ََ ٩ز َِ ٌَ ٣ة ا َِ ٟو َُ ٟس َ ٔ ٠ٟٔ
َّ
اِ ٠ٟیثٔ َوٌَِ ٠ٟٔاصٔز ٔا َِ ٟح َحزُ
اوباولدیل ،ثیل ،انب اہشب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک دعس افر زہعم ےک درایمؿ (اکی
ڑلےک ےک) قلعتم االتخػ وہا وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے دبع نب زہعم فہ اہمترا ڑلاک ےہ ڑلاک ایس اک ےہ سج ےک
رتسبرپدیپاوہاافراےوسدہمتاسےسرپدہایکرکف،افرہبیتقےنوباہطسثیلاانتزایدہایبؿایکہکزاینےکےئلرھتپںیہ۔
رافی  :اوباولدیل،ثیل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زانرکےنفاولںےکانگہاکایبؿ...

ابب  :گنجرکےناکایبؿ
زانرکےنفاولںےکانگہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1721

راوی  :آز، ٦طٌبہ  ،اً٤ع ،ذٛوا ، ٪ابوہزیزہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َیزِنٔی اٟزَّانٔی ح ٔي َن
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ذ ََِ ٛو َ
وؿ ْة َب ٌِ ُس
َّس ُ ٚح ٔي َن َي ِ ٔ
َیزِنٔی َوص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣و ََل َي ِ ٔ
رشب ُ َضا َوص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣واَّ ٟت ِوبَ ُة ٌَِ ٣زُ َ
رش ُب ح ٔي َن َي ِ َ
َّس َُ ٚوص َُو ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣و ََل َي ِ َ
آدؾ ،ہبعش  ،اشمع ،ذوکاؿ  ،اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک
زانرکےنفاالزانںیہنرکاتاساحؽںیمہکفہومنموہافروکح صخشوچریںیہنرکاتےہاساحؽںیمہکفہومنموہافروتہباس
ےکدعبیلھکوہح ےہ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،اشمع،ذوکاؿ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

البطںیم راسگررکےناکایبؿ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
البطںیم راسگررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1722

راوی ٣ :ح٤س بً ٩ث٤ا ،٪خاٟس ب٣ ٩د٠س ،س٠امیً ،٪بساہلل ب ٩زی٨اراب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪بِ َٔ َ ٩

اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أتُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ُضوز ٔ ٓ ٕ
و ٪فٔی
ی َویَ ُضوزٔیَّ ٕة َٗ ِس أَ ِح َسثَا َجٔ٤ی ٌّا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِ٣َ ٥ا َتح ٔ ُس َ
ی ٥ا َِ ٟو ِجطٔ َواَّ ٟت ِحبٔی َط َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ََل ٕ ٦ا ِزًُ ُض ِ ٥یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔاَّ ٟت ِو َراة ٔ َٓأت ُ َٔی
َ ٔ ٛتابَٔٗ ٥ِ ُٜاُٟوا ِ ٔ َّ ٪أَ ِح َب َارَ٧ا أَ ِح َسثُوا َت ِحَ ٔ٤
ُقأ ُ َ٣ا َٗ ِبََ ٠ضا َو َ٣ا بَ ٌِ َس َصا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ابِ َُ ٩س ََلِ ٕ ٦ار َٓ ٍِ یَ َس َک َٓإٔذَا آیَ ُة
ب ٔ َضا ٓ ََو َؿ ٍَ أَ َح ُسص ُِ ٥یَ َس ُظ ًَل َی آیَةٔ اَّ ٟز ِج َٔ ٥و َج ٌَ ََ ١ي ِ َ
َ
َّ
َّ
َفأَیِ ُت ا َِ ٟی ُضوز ٔ َّی
َف ٔج َ٤ا َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َ ُ
اَّ ٟز ِج َٔ ٥ت ِح َت َیسٔظ َٔٓأ ََ ٣ز بٔض ٔ َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ َ ٥َ ٠
َف ٔج َ٤ا ً ٔ َِ ٨س ا َِ ٟب ََل ٔن َ َ
أَ ِج َ٨أ َ ًََِ ٠ی َضا
دمحم نب نامثؿ ،اخدل نب دلخم ،امیلسؿ ،دبعاہلل نب دانیرانب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتیرکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاپس اکیوہیدیرمدفوعرتالےئ ےئگوہنجںےنزانایکاھت،آپےناؿولوگںےسرفامایہکمتاینپ اتب
ںیمایکمکحاپےتوہاںوہںےناہکامہرےاملءےنرہچےایسہرکانافردگےھرپااٹلوساررکاناتبایےہدبعاہللنبالسؾےنرعضایکای
روسؽاہللاؿوکوتراتالےناکمکحدںی،انچہچنوتراتالح یئگاؿںیمےساکیےن  راسگریکآتیرپاانپاہھترھکدای،افراسےس
ب
آےگ افر ےھچیپ ڑپانھ رشفع ایک ،دبعاہلل نب السؾ ےن اہک ہک اانپ اہھت ااھٹؤ ،وت فںیہ رپ اس ےک اہھت ےک ےچین  راسگر یک آتی ھتحناہچن
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿدفونںوک راسگررکےناکمکحدایافرفہدفونں راسگرےئکےئگںیمےنوہیدیرمدوکداھکیہک
فہوعرترپاکھجڑپاتاھت۔
رافی  :دمحمنبنامثؿ،اخدلنبدلخم،امیلسؿ،دبعاہللنبدانیرانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعاگہںیم راسگررکےناکایبؿ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
دیعاگہںیم راسگررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1723

راوی ٣ :ح٤وزً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َِ ٣ح ُ٤و ْز َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِسَ ٥ََ ٠جا َئ أ ٨َّ ٟي َّی
َ
رع َق ًَ ُِ ٨ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َطض ٔ َس ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ أَ ِربَ ٍَ َ٣زَّا ٕ
ت َٗا َ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ًِت َ َ ٍ َٖ بٔاٟزَِّ٧ا َٓأ َِ
َ
َف ٔج َ ٥بٔا َِ ٤ُ ٟؼلَّی َٓ َ٤َّ ٠ا أَذِ َِ َ٘ ٟت ُط
َُ ٟط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَب ٔ َ
ک ُجْ ُ٨
وَٗ ٪ا َََ ٢ل َٗا َ ٢آ ِح َؼ َِ ٨ت َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥أ ََ ٣ز بٔطٔ َ ُ
ات َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خي ِ ّ ٍا َو َػل َّی ًََِ ٠یطٔ َ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١یُوُُ ٧ص َوابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ
َف َٓأ ُ ِزرٔ َک َُ
َف ٔج ََ ٥حًَّی ََ ٣
ا ِٔ ٟح َح َارةُ َ َّ
ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠یطٔ ُسئ ٔ َ ١أَبُو ًَ ِب ٔس اہللٔ ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠یطٔ َي ٔؼ ُّح َٗا ََ ٢ر َوا ُظ َْ ٤َ ٌِ ٣ز ٗٔی َُ َٟ ١ط َر َوا ُظ َُيِ ٍُ َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َٗا ََ ٢لَ
ومحمد،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاجرب ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی رکےتںیہاںوہں ےناہک ہک ہلیبقاملساک اکی
صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر زان اک ارقار ایک ،یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس ہنم وک ریھپ ایل
اہیںکتہکاسےن ا ےن افرپاچراہشدںیتدںیوت یبنیلص اہللہیلعفآہلفملسےن اسےس رفامایہکایکوتاشدیدشہ ےہ ،اسےن اہک
اہں۔آپےن راسگررکےناکمکحدای،وتاےسدیعاگہںیم راسگرایکایگ،بجاےسرھتپڑپےوتاھباگنکیلڑکپاایگافررمجایکایگ،اہیں
کت ہک رم ایگ ،یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک الھبح  ےک اسھت ذرک رفامای افر اس رپامنز ڑپیھ ،ویسن افر انب رججی ےن زرہی
یلصفٰہیلع(اسرپامنزڑپیھ)لقنںیہنایک۔
رافی  :ومحمد،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشیسکاےسیانگہاکرمبکتوہاسجںیمدحںیہن۔...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
وجصخشیسکاےسیانگہاکرمبکتوہاسجںیمدحںیہن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1724

راوی ٗ :تيبہٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُج َّل َو َٗ ٍَ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
آَ ٪ا ِس َت ًَِٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ص َِ ١تحٔ ُس َر َٗ َب ّة َٗا َََ ٢ل َٗا ََ ٢ص َِ ١ت ِش َت ٔلی ٍُ ٔػ َی َا٦
بٔا َِ ٣زأَتٔطٔ فٔی َر ََ ٣ـ َ
َط ِض َزیِ َٔٗ ٩ا َََ ٢ل َٗا ََٓ ٢أَكٌِ ِٔٔ ٥س ِّتي َن ِٔ ٣شٜٔي ّ٨ا َو َٗا ََّ ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٩ِ ًَ ٥

َف بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَتَی َر ُج ْ ١أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٔ
اَٗ ٪ا َُ َٟ ٢ط َت َؼ َّس َِٗ ٚا َ٣َ ٢ا ً ٔ ِ٨سٔی َط ِی ْئ َٓ َحََ ٠ص
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٗا َ ٢ا ِحت َ َ ٍٗ ُِت َٗا َ ٥َّ ٣ٔ ٢ذ َ
َاک َٗا ََ ٢و َٗ ٌِ ُت بٔا َِ ٣زأَت ٔی فٔی َر ََ ٣ـ َ

و ٚح ٔ َّ ٤ارا َو ٌََ ٣طُ كَ ٌَ ْاَٗ ٦ا َِ ًَ ٢ب ُس اٟزَّ ِح َ٣َ ٩ٔ ٤ا أَ ِزرٔی َ٣ا ص َُو ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَیِ َ٩
اَ ٪ي ُش ُ
َوأَ َتا ُظ ِ ٔ ِن َش ْ
ا ِِ ٤ُ ٟحتَ ٍ َُٔ٘ َٓ ٚا ََ ٢صا أََ٧ا ذَا َٗا َُ ٢خ ِذ َص َذا َٓ َت َؼ َّس ِ ٚبٔطٔ َٗا ًََ ٢ل َی أَ ِح َو َد ٔ٣ىِّی َ٣ا َٔلَصِلٔی كَ ٌَ ْاَٗ ٦ا ََٓ ٢کُُ٠و ُظ

ہبیتق،ثیل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکاکی
صخشےناینپویبیےسراضمؿںیمامجعرکایل،رھپاسےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہلئسمدرای تایکوتآپےنرفامای
ہک وتاسھٹونیکسمںوکاھکانالھک ،افرثیل ےنوباہطسرمعفنب احرث،دبعارلنمحنباقمس ،دمحمنبرفعج نبزریب،ابعد نب دبعاہللنب
زریب،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاکیصخشیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم احرضوہارعض
ایکںیمالہک وہایگ،آپےن وپاھچویکرکن؟اسےناہکہک ںیمےناینپویبیےسراضمؿںیمامجعرکایل،آپےناسےسرفامای ہک
دصہق رک اس ےن اہک ہک ریمے اپس ھچک ںیہن ،رھپ فہ ھٹیب ایگ آپ ےک اپس اکی صخش دگاھ اہاتکن وہا آای افر اےکس اپس ہلغ اھت،
دبعارلنمح ےن اہک ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک وکؿ اس ہلغ اھت وج آپ یک دختم ںیم ےل رک آای اھت آپ ےن رفامای فہ الہک وہےنفاال اہکں
ےہ اس ےن اہک ںیم اہیںوہںآپ ےن رفامایہک اےس ےلرکریخات رکدفاس ےن وپاھچ ہک ایک ا ےن ےس زایدہ احتج دنم وکدفں؟
ریمے رھگ فاولں ےک اپس اھکان ںیہن ےہ ،آپ ےن رفامای ہک اےس اھکؤ ،اوبدبع اہلل (اخبری) ےن اہک ہک یلہپ دحثی زایدہ فاحض ےہ،
سجںیمامعطاکلھےکاافلظںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکح صخشدحاکارقاررکےافراےساظرہہنرکے۔...

ابب  :گنجرکےناکایبؿ
ارگوکح صخشدحاکارقاررکےافراےساظرہہنرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1725

راوی ً :بساٟ٘سوض ب٣ ٩ح٤س٤ً ،زو بً ٩اػ ٥لِکبی ،ہ٤ا ٦ب ٩یحٌی  ،اسح ،ٙبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ حرضت ا٧ص رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ٕ ٥ا ِٟک ٔ ََلب ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا صَ َُّ ٤ا ٦بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
ض بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ
أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حائ َ ُط َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َر ُسو َ٢

َ
َ
رض ِت اٟؼَّ ََلةُ ٓ ََؼلَّی َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا
اہللٔ ِنِّٔی أَ َػ ِب ُت َح ًّسا َٓأٗ ٔ ُِ ٤ط ًَل َ َّی َٗا ََ ٢وَ ٥َِ ٟي ِشأ ُِ ٟط ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢و َح َ َ
َ
اب اہللٔ َٗا َ٢
َٗ َضی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟؼَّ ََل َة َٗ َاَِ ِٟٔ ٦یطٔ اٟزَّ ُج ُ
َ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی أَ َػ ِب ُت َح ًّسا َٓأٗ ٔ ِ ٥ف ٔ َّی َ ٔ ٛت َ
َّ
ک أَ ِو َٗا ََ ٢ح َّس َک
َک ذََ ِ ٧ب َ
ََف َ ٟ
أََِ ٟی َص َٗ ِس َػِ ٠ی َت َ٨َ ٌَ ٣ا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس ُ َ َ
دبعادقلفسنبدمحم،رمعفنب اعمصالکیب،امہؾنبییحی،ااحسؼ،نبدبعاہللنبایبہحلط رضحتاسنریضاہللاعتٰیل ہنعنبامکلریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھت وت اکی صخش ےن آرک
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمدحفاےلانگہاکرمبکتوہاوہںاسےئلآپھجمرپدحاقمئرکںی،آپےناس
ےساس(انگہ)ےکقلعتمےکوپاھچ،رھپامنزاکفتقآایگوتاسآد یےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتامنزڑپیھبجروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئوتفہآد یرھپآپےکاسےنمڑھکاوہاافررعضایکایروسؽاہللںیمدحفاےلانگہاک
رمبکتوہاوہں،اسےئلآپ اتباہلل یکدحھجمرپاقمئرکںیآپےنرفامایہکوتےنامہرےاسھتامنزںیہنڑپیھےہاسےن
اہکاہںڑپیھےہ،آپےنرفامایہکاہللےنریتےانگہوکافرریتیدحوکشخبدای۔
رافی  :دبعادقلفسنبدمحم،رمعفنباعمصالکیب،امہؾنبییحی،اقحس،نبدبعاہللنبایبہحلطرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکاامؾارقاررکےنفاےلےسہید ہاتکسےہہکاشدیوتےنوھچاوہاگ۔...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
ایکاامؾارقاررکےنفاےلےسہید ہاتکسےہہکاشدیوتےنوھچاوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1726

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س جٌفی ،وہب ب ٩جزیز ،جزیز ،يٌلی ب ٩حٜیًُ ،٥ک٣ہ ،ابً ٩باض

ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َي ٌِل َی بِ ََ ٩حٕٔ ٜیٔ ِ ً ٩ِ ًَ ٥
ک َٗ َّبَِ ٠ت أَ ِو َُ َ٤ز ِ َت أَ ِو َ٧وَ ِز َت
ًَبَّا ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أَتَی َ٣أًز ُبِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٟ ٢طُ َ ٠َّ ٌََ ٟ

ک أَ ََ ٣ز ب ٔ َز ِجٔ٤طٔ
َٗا ََ ٢لَ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أََ ِٜٔ٧ت َضا ََل یَِٜىٔی َٗا ََ ٨ِ ٌٔ َٓ ٢س ذََ ٔ ٟ

دبعاہللنبدمحمیفعج،فبہنبرجری،رجری،یلعینبمیکح،رکعہم،نبابعسےسرفاتیرکےتںیہبجامزعنبامکلیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسیک دختمںیمآایافرزاناکارقارایکوتآپےناسےسرفامایہکوتےناشدیوھچاوہاگ،اشدیوتےنوبہسایلوہاگ،ایداھکیےہ،
اسےن اہکںیہن ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایایکوت ےناسےس تبحصیک ےہ؟ینع ریغب
انکہیےک(رصا)ۃ)درای تایک،رفایاکایبؿےہہکاسےکدعبآپےن راسگررکےناکمکحدای۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمیفعج،فبہنبرجری،رجری،یلعینبمیکح،رکعہم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارقاررکےنفاےلےساامؾاکدرای ترکانہکایکوتاشدیدشہےہ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
ارقاررکےنفاےلےساامؾاکدرای ترکانہکایکوتاشدیدشہےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1727

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍٟ ،یثً ،بساٟزح ٩٤ب ٩خاٟس ،اب ٩طہاب ،اب٣ ٩شیب و ابوس٤٠ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َّ
اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َوأَبٔی
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ض َوص َُو فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٨ا َزا ُظ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی
َسَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا٨َّ ٟا ٔ
َ
َّ
َّ
َّ َ
رع َق ٗ ٔ َب َُ ٠ط َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ
رع َق ًَ ُِ ٨ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠ت َ ََّ ٨هی ٔ ٔ ٟظ َِّ ٙو ِجضٔطٔ أ ٟذی أ ِ َ
َزِ َ ٧ی ُت یُزٔی ُس َنٔ َِش ُط َٓأ ِ َ
َ
رع َق ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٤َّ ٠ا َطض ٔ َس ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ أَ ِربَ ٍَ
رع َق ًَ ُِ ٨ط َٓ َحا َئ ٔ ٔ ٟظ َِّ ٙو ِجطٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أ ٟذی أَ َِ
ِنِّٔی َزِ َ ٧ی ُت َٓأ َِ
َط َضا َزا ٕ
وَٗ ٪ا َََ ٢ل یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِح َؼ َِ ٨ت َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ت َز ًَا ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَب ٔ َ
ک ُجْ ُ٨

ُ
َار ُج ُ٤و ُظ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ َ
َف َج ِ٨َ ٤ا ُظ بٔا َِ ٤ُ ٟؼلَّی َٓ َ٤َّ ٠ا
َٗا َ ٢اذِصَبُوا بٔطٔ ٓ ِ
اب أ ِخب َ َ ٍنٔی ََ ٩ِ ٣سَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َٗا َُ ٨ِ َٜٓ ٢ت ٓ َٔیَ ٩ِ ٤ر َج َُ ٤ط َ َ
أَذِ َِ َ٘ ٟتطُ ا ِٔ ٟح َح َارةُ َج َ٤زَ َحًَّی أَ ِز َر ِ٨َ ٛا ُظ بٔا َِّ َ ٟ
َف َج ِ٨َ ٤ا ُظ
َحة ٔ ََ
دیعس نب عفیسز ،ثیل ،دبعارلنمح نب اخدل ،انب اہشب ،انب بیسم ف اوبہملس ےس رفاتی رکےت ںیہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےن ایبؿ ایکہک اکی صخش یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاپس آای افراس فتق آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس دجسم ںیم ےھت،اس
ےناکپررکاہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےنزان ایکےہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہنمدفرسیرطػ ریھپایل،رھپ فہ
آپ ےک اسےنم دفرسی رطػ ہنم رکےک آای افر اہک ہک ںیم ےن زان ایک ےہ ،آپ ےن اس ےس ہنم ریھپ ایل وت فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاسےنمرسیتیرمہبتآایافررعضایکںیمےنزانایکےہآپےنرھپارعاضرفامایوترھپوچیھترمہبتآایافررعضایکںیم
ےن زان ایک ےہ۔ بج فہ ا ےن آپ رپ اچر رمہبت اہشدت دے اکچ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس البای افر رفامای ہک ایک وت دویاہن
وہایگےہ؟اسےناہکںیہنایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپےنرفامایہکوتاشدیدشہےہاسےناہکیجاہں،آپےنرفامای
اےسےلاجرک راسگررکدف،انباہشباکایبؿےہھجمےساسصخشےنایبؿایکہکسجےناجربوکےتہک وہےئانسہکمہےندیعاگہ
ںیمرمجایکبجاےسرھتپےگلوتاھبگالکنمہےناےساقمؾ جہںیماپایلافر راسگرایک۔
رافی  :دیعسنبعفیسز،ثیل،دبعارلنمحنباخدل،انباہشب،انببیسمفاوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زاناکارقاررکےناکایبؿ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
زاناکارقاررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1728

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪زہزیً ،بیس اہلل  ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،زیس ب ٩خاٟس

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢حٔٔوِ َ٨ا ُظ ٔ ٩ِ ٣فٔی اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َو َزیِ َس بِ َ٩
اب اہللٔ َٓ َ٘ َا٦
َخإ ٔ ٟس َٗاَلَ ُ٨َّ ٛا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠اَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ ِن ُظ ُس َک اہللَ ِ ٔ ََّل َٗ َـ ِی َت بَ ِي َ٨َ ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ

أ ًَ ٪شیّٔا ًَل َی َص َذا َٓزَنَی بٔا َِ ٣زأَتٔطٔ
ا ٪أَ ِٓ َ٘ َط ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٘ا َ ٢اٗ ِٔف بَ ِي َ٨َ ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
اب اہللٔ َوأِذ َِ ٪لٔی َٗا ََٗ ١ِ ُٗ ٢ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ابِىٔی ک َ َ
َخ ِؼ ُُ ٤ط َوک َ َ
َ
َ
یب ًَإ ٦
َٓا ِٓ َت َسیِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط بٔٔ٤ائَةٔ َطاة ٕ َو َخازٔ ٕ ٦ث ُ ََّ ٥سأ ُِ ٟت رٔ َج ّاَل ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِٓ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأ ِخبَ ٍُونٔی أَ ًََّ ٪ل َی ابِىٔی َجَِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ َ
َک ُظ
َو ًَل َی ا َِ ٣زأَتٔطٔ اَّ ٟز ِج ََ٘ َٓ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا َّٔ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََلَ ِٗ ٔـي َ َّن بَ ِي َ٤َ ُٜ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
اب اہللٔ َج َّ ١ذ ٔ ِ ُ

یب ًَاَ ٕ ٦واُِ ُس یَا أُِ َ ٧ی ُص ًَل َی ا َِ ٣زأَة ٔ َص َذا َٓإ ٔ ِ ٪ا ًِت َ َ ٍٓ َِت
ک َو ًَل َی ابَِ ٔ ٨
ا ِٔ٤ٟائ َ ُة َطاة ٕ َوا َِ ٟداز ٔ َُ ٦ر ٌّز ًََِ ٠ی َ
ک َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ ُ
َ
ک ٓ َٔیضا ٔ٩ِ ٣
ٓ ِ
َف َج ََ ٤ضا ُُِٗ ٠ت ُ ٔ ٟشٔ َِی َ
اَ ٥َِ ٟ ٪ي ُ٘ َِٓ ١أ ِخبَ ٍُونٔی أَ ًََّ ٪ل َی ابِىٔی اَّ ٟز ِج ََ٘ َٓ ٥ا َ ٢اَّ ٟظ ُّ
َار ُج َِ ٤ضا َٓ َِ َسا ًََِ ٠ی َضا َٓا ًِت َ َ ٍٓ َِت َ َ
َفبَّ َ٤ا ُٗ ِ٠ت َُضا َو ُربَّ َ٤ا َس َُّ ٜت
اٟزُّصِز ٔ ِّی َ ُ

یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع،زدینباخدلےسرفاتیرکےتںیہمہیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اکی صخش ےن ڑھکے وہ رک اہک ہک ںیم آپ وک مسق دے رک اتہک وہں ہک امہرے درایمؿ
 اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکںی افر ےھجم رعض رکےن یک ااجزت دںی ،آپ ےن رفامای ایبؿ رک اس ےن اہک ہک ریما اٹیب اس ےک اہں
جادفریرپاھتاسیکویبیےکاسھتریمےےٹیبےنزانرکایل،اکیوسرکبایںافراکیاخدؾںیمےندفہیںیمدایرھپںیمےنالہملع
ےساسےکقلعتموپاھچوتاںوہںےنرعضایکہکریمےےٹیبوکاکیوسوکڑےاگلےئاجںیئےگافراکیاسؽےکےئلالجفنطایک
اجےئاگافراسیکویبیوکرمجایکاجےئاگ،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاسذاتیکمسقسجےکےضبقںیمریمیاجؿےہ
اہمترے درایمؿ  اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکفں اگ ،وس رکبایں افر اخدؾ وت ںیہمت فا س ےئک اجےت ںیہ افر اہمترے ےٹیب وک وس

وکڑے اگلےئ اجںیئ ےگ افر اکی اسؽ ےک ےئل الج فنط وہان ڑپے اگ ،اے صخش وت حبص اس یک ویبی ےک اپس اج ارگ اس ےن ارقار
رکایلوتاسوکرمجرکدف،فہحبصاسوعرتےکاپسایگوتاسےنارقاررکایلوتاےسرمجایکایگ۔اخبریےتہکںیہںیمےنایفسؿےساہک
َ
َح (ہک اںوہں ےن اہک ریمے ےٹیب رپ رمج ےہ) ایفسؿ ےن اہک ےھجم اس
ہک ایک زرہ ےن ہی ایبؿ ںیہن ایک ہکَ ،فَٔ ْ ٹَ ُ ز
ج ِفت َأ َّؿ َیَل ْٹ ِ
اث ارلَّ ْ ٹ َ
زرہیےسےننسںیمکشےہیھبکںیماسوکاتہکوہںافریھبکںیماخومشراتہوہں۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع،زدینباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجرکےناکایبؿ
زاناکارقاررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1729

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪زہزیً ،بیس اہلل  ،ابً ٩باض

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ َِ َ٘ ٟس
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
يـ ٕة أَِ٧زَََ ٟضا اہللُ أَ ََل َوِ ٔ َّ٪
َخ ٔظ ُ
اب اہللٔ ٓ ََی ٔـ ُّ٠وا بٔتَ ٍِ ٔک َ َٔف َ
اَ ٪حًَّی َي ُ٘و ََٗ ٢ائ ٔ ََْ ١ل َ٧حٔ ُس اَّ ٟز ِج َ ٥فٔی َ ٔ ٛت ٔ
یت أَ َِ ٪ی ُلو َ ٢بٔا٨َّ ٟا ٔ
ض َز َْ ٣
ٔ
اٖ َٗا َُ ٢س ِٔ َیا َُ َٛ ٪ذا َحٔٔوِ ُت أَ ََل َو َٗ ِس َر َج َ٥
 ١أَ ِو ٔاَل ًِت َ ٍ ُ
ا ٪ا َِ ٟح َب ُ
اَّ ٟز ِج ََ ٥ح ًٌَّ ٙل َی ََ ٩ِ ٣زنَی َو َٗ ِس أَ ِح َؼ َِٔ ٩ذَا َٗا َِ ٣ت ا ِٟب َ ِّي َُ ٨ة أَ ِو ک َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َج ِ٨َ ٤ا َب ٌِ َس ُظ
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہلل،انبابعسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےن
اہکہکےھجمادنہشیےہ ہکاکیزامہنولوگںرپااسیآےئاگہکاکیم ےنفاالےہکاگہکمہ اتباہللںیمرمجاکمکحںیہناپےت،انچہچنفہ
اکیرفضوکوھچڑرکارماہوہںےگوجاہللےنانزؽایکےہ،ربخداررمجفابجےہاسرپسجےنزانایکافراشدیدشہوہرشبہکیط
اسرپوگایہاقمئوہاجےئای لمحوہاجےئایارقاروہ،ابعشؿےناہکہکاسرطحںیمےنایدایکےہنسولروسؽاہللےنرمجایکےہ،
افرآپےکدعبمہےنیھب راسگرایکےہ۔

رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہلل،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشدیدشہوعرتوکزانءےساحہلموہےنرپ راسگررکےناکایبؿ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
اشدیدشہوعرتوکزانءےساحہلموہےنرپ راسگررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1730

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،ػاٟح ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ب٣ ٩شٌوز ،حرضت اب٩
ًباض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
یُ ٨ِ ٣ٔ ٩ض ِِ ًَ ٥ب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َٓب َ ِي َ٤َ ٨ا أََ٧ا فٔی
َق ُئ رٔ َج ّاَل ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
ًُت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أ ُ ِ ٔ

آِ َح َّح ٕة َحح ََّضا ِٔذِ َر َج ٍَ ِلٔ َ َّی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا ََِ ٟ ٢و َرأَیِ َت َر ُج َّل أَتَی أَ ٔ٣ي َ ٍ
َ٨ِ ٣زٟٔٔطٔ بٔٔ٤ىّی َوص َُو ً ٔ َِ ٨س ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب فٔی ٔ ٔ
ات ًُ َ٤زُ َِ َ٘ ٟس بَا َي ٌِ ُت ُٓ ََلّ٧ا ٓ ََواہللٔ َ٣ا کَاِ َ ٧ت بَ ِی ٌَ ُة
َک فٔی ُٓ ََل َٕ ٪ي ُ٘و َُِ ٟ ٢و َٗ ِس ََ ٣
ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ا َِ ٟی ِو ََ٘ َٓ ٦ا ََ ٢یا أَ ٔ٣ي َ ٍ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َص َِ ٟ ١
و ٪أَ ِ٪
ئ َّأ ٟذ َ
ض ٓ ََُ ٤ح ِّذ ُرص َُِ ٥ص ُؤ ََل ٔ
ی ٩یُزٔی ُس َ
ٔب ًُ َ٤زُ ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٢نِّٔی ِ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ََ٘ ٟائ ْٔ ٥ا ِٔ ٌَ ٟظ َّی َة فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
أَبٔی بَ ُِکٕ ِ ٔ ََّل َٓ َِ ٠ت ّة َٓ َت َِّ ٤ت َٓ َِـ َ
ض َوُ َِوَُائ َ ُض ِ٥
َي ِِ ٔؼبُوص ُِ ٥أ ُ َُ ٣ورص َُِٗ ٥ا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح َُِ ٠ُ٘ َٓ ٩ٔ ٤ت یَا أَ ٔ٣ي َ ٍ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ََل َتٔ ٌَِ َِٓ ١إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤َ ٟوس ََٔ ٥ی ِح ََ ٍُ ٤ر ًَا ََ ا٨َّ ٟا ٔ

ک ک ُ َُّ ٣ُ ١ليِّ ٍ ٕ َوأَ ِ٪
َٓإُٔ َّ ٧ض ِ ٥ص َُِّ ٥أ ٟذ َ
ض َوأََ٧ا أَ ِخ َشی أَ َِ ٪ت ُ٘ َوَ َٓ ٦ت ُ٘و ََ٘ ٣َ ٢ا َّ ٟة یُ َليِّ ٍُ َصا ًَ َِ ٨
وًَ ٪ل َی ُ َِقب ٔ َ
یَ ٩ي ِِٔ٠بُ َ
ک ح ٔي َن َت ُ٘ ُو ٦فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
َ
َّ
اٟش َّ٨ةٔ َٓ َت ِدَ ُ٠ؽ بٔأَصِ ٔ ١ا ِِ٘ ٔٔ ٟطٔ
ََل َي ٌُوصَا َوأَ َِ ٪لَ َي َـ ٌُو َصا ًَل َی ََ ٣وا ٔؿٌ َٔضا َٓأ ِ٣ض ٔ َِ ١حًی َت ِ٘ َس َ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓإَٔ َّ ٧ضا َزا ُر ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َو ُّ

َ ٔ
ک َو َي َـ ٌُوَ َ ٧ضا ًَل َی ََ ٣وا ٔؿٌ َٔضا َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ أَ َ٣ا َواہللٔ ِ ٔ ِ٪
 ١ا َِ٘ ٣َ ٥ٔ ٠ِ ٌٔ ٟا ََ ٟت َ
ض َٓ َت ُ٘و َ٣َ ٢ا َُِٗ ٠ت َُ ٣ت َ٨ّ ِّٜ ٤ا ٓ ََیعٔی أَ ِص ُ
اٖ ا٨َّ ٟا ٔ
َوأَ ِ َ

ا٪
ک أَ َّو ََ٘ ٣َ ٢ا ٕ ٦أَُٗو ُُ ٣ط بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َطا َئ اہللُ ََلَُٗو َ َّ٩٣ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ض َٓ َ٘ ٔس ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ف ٔی ًُ ِ٘ ٔب ذٔی ا َِ ٟح َّح ٔة َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
َی ِو ُ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ ًَ َّحُِ ٠ت اَّ ٟز َو َاح ح ٔي َن َزاُ َِت َّ
ٔیس بِ ََ ٩زیِسٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩نُٔ َِی َٕ ١جاّ ٔ ٟشا ِلٔ َی ُر ِ ٩ٔ ٛا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ
اٟظ ُِ ٤ص َحًَّی أَ ٔج َس َسٌ َ

اب َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَیِ ُت ُط ُِ٘ ٣ب ٔ َّل ُُِٗ ٠ت َ ٔ ٟشٌٔی ٔس بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ ٔ٩
ِ َد ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َٓ َحَِ ٠ش ُت َح ِو َُ ٟط َت َُّ ٤ص ُر َِ ٛبًٔی ُر ِٛب َ َت ُط َٓ ٥َِ ٠أَ ِنظَ ِب أَ َِ َ ٪
ٕ َٓأَََ ِ ٧
ُک ًَل َ َّی َو َٗا َ٣َ ٢ا ًَ َش ِی َت أَ َِ ٪ي ُ٘و َ٣َ ٢ا َ ٥َِ ٟي ُ٘ ِِ َٗ ١ب َ٠طُ
اس ُت ِدَ ٔ ٠
ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩نُٔ َِی ََٕ ٟ ١ی ُ٘و َّ٩َٟا ِٔ ٌَ ٟظ َّی َة ََ٘ ٣ا َّ ٟة َ ٥َِ ٟي َُِ٘ ٠ضا ُُ ٨ِ ٣ذ ِ

ُوَ َٗ ٪آَ ٦أَثِى َی ًَل َی اہللٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَصُِ٠طُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا بَ ٌِ ُس َٓإٔنِّی َٗائ ٔ َْ ١لَ٘ ٣َ ٥ِ ُٜا َّ ٟة
َٓ َحََ ٠ص ًُ َ٤زُ ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َسَ َٜت ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذَ ٧

َٗ ِس ٗ ُِّس َر لٔی أَ ِ ٪أَُٗوََ ٟضا ََل أَ ِزرٔی َ ٠َّ ٌََ ٟضا بَي ِ َن َی َس ِی أَ َجلٔی ٓ ََََ ٠َ٘ ًَ ٩ِ ٤ضا َو َو ًَا َصا َٓ ُِ ٠ی َح ِّس ِث ب ٔ َضا َح ِی ُث اَ ِ ٧ت َض ِت بٔطٔ َراح ٔ َُ ٠ت ُط َو َ٩ِ ٣
َخش َٔی أَ َِ ٪لَ َي ٌََِ٘ٔ ٠ضا ٓ َََل أُح َُّٔٔ ١لَ َح ٕس أَ ِ ٪یَٔ ِٜذ َب ًَل َ َّی ِ ٔ َّ ٪اہللَ َب ٌَ َث َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟح َِّ ٙوأَِ٧زَ ََِ ٠ًَ ٢یطٔ

َُقأَِ٧اصَا َو ًَ َ٘ ِ٨َ ٠اصَا َو َو ًَ ِي َ٨ا َصا َر َج ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َج ِ٨َ ٤ا
اب َٓک َ َ
ا ِل َٔ ٜت َ
ا٤َّ ٣ٔ ٪ا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ آیَ ُة اَّ ٟز ِج َٔ َ ٓ ٥
يـ ٕة أَِ٧زَََ ٟضا
اب اہللٔ ٓ ََی ٔـ ُّ٠وا بٔت َ ِ ٍ ٔک َ َٔف َ
ا ٪أَ َِ ٪ي ُ٘و ََٗ ٢ائ ٔ َْ ١واہللٔ َ٣ا َ٧حٔ ُس آیَ َة اَّ ٟز ِج ٔ ٥فٔی َ ٔ ٛت ٔ
َب ٌِ َس ُظ َٓأ َ ِخ َشی ِ ٔ ِ ٪كَا َ ٢بٔا٨َّ ٟا ٔ
ض َز َْ ٣
 ١أَ ِو
اب اہللٔ َح ًٌَّ ٙل َی ََ ٩ِ ٣زنَی ِٔذَا أ ُ ِح ٔؼ َ ٩ِ ٣ٔ ٩اِّ ٟز َجا َٔ ٢واَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اہللُ َواَّ ٟز ِج ُ ٥فٔی َ ٔ ٛت ٔ
ا ٪ا َِ ٟح َب ُ
ئ ِٔذَا َٗا َِ ٣ت ا ِٟب َ ِّي َُ ٨ة أَ ِو ک َ َ
ٔ
اٖ ث ُ ََّّ٧ِٔ ٥ا ُ٨َّ ٛا َن ِ ُ
َف بٔ ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت ِزَُبُوا ًَ ِ ٩آبَائٔ ٥ِ ُٜأَ ِو ِ ٔ َّ٪
ٔاَل ًِت َ ٍ ُ
ُقأ ُ َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٔ
اب اہللٔ أَ ََِ ٪ل َت ِزَُبُوا ًَ ِ ٩آبَائَٔٓ ٥ِ ُٜإَّٔ٧طُ ُْ ِ ٛ
ُقأ ٓ ٔ َامی َن ِ َ
َ
ْط َی ً َٔیسی ابِ ُِ ٣َ ٩ز َی َ٥
ِطونٔی َ٤َ ٛا أ ُ ِ ٔ
َُّ ِ ٛفا بٔ ٥ِ ُٜأَ َِ ٪ت ِزَُبُوا ًَ ِ ٩آبَائٔ ٥ِ ُٜأَ ََل ث ُ ََّ ٪َّ ٔ ِ ٥ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل تُ ِ ُ
ات ًُ َ٤زُ بَا َي ٌِ ُت ُٓ ََلّ٧ا ٓ َََل َي ِِتَ ٍَّ َّ ٪ا ِ٣زُ ُْ أَ ِ٪
َوُٗوُٟوا ًَ ِب ُس اہللٔ َو َر ُسوُ ُٟط ث ُ ََّّ٧ِٔ ٥طُ بَ ََِ ٠ىٔی أَ ََّٗ ٪ائ َّٔل َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ي ُ٘و َُ ٢واہللٔ َِ ٟو َٗ ِس ََ ٣
ک َو َل َّ٩ٜٔاہللَ َوَِی َ َّ
َصَا َوَِ ٟی َص ُٔ ٩ِ ٣َ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ت ِ٘ َل ٍُ
َي ُ٘و َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا کَاِ َ ٧ت بَ ِی ٌَ ُة أَبٔی بَ ُِکٕ َٓ َِ ٠ت ّة َو َت َِّ ٤ت أَ ََل َؤَِ َّ ٧ضا َٗ ِس کَاِ َ ٧ت ََ ٛذَ ٔ ٟ
اَلِ َ ًِ َُ ٨
 ١أَبٔی بَ ُِکٕ َ ٩ِ ٣بَا َی ٍَ َر ُج َّل ًَ َُِ ٩يِ ٍ ٔ َُ ٣ظ َورة ٕ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ ٠ي َن ٓ َََل یُ َبایَ ٍُ ص َُو َو ََل َّأ ٟذی بَا َي ٌَ ُط َتِٔ َّز ّة أَ ِ٪
اَِ ِٟٔ ٚیطٔ ِٔ ٣ث ُ
َسص ِٔ ٥فٔی
اَ ٩ِ ٣ٔ ٪خبَ ٍَٔ٧ا ح ٔي َن َت َوفَّی اہللُ َ٧ب ٔ َّیطُ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪اَلِ َ ِن َؼ َار َخا َُٔ ٟوَ٧ا َوا ِج َت ٌَُ ٤وا بٔأ َ ِ ٔ
ُي ِ٘ َت ََل َؤَِّ٧طُ َٗ ِس ک َ َ

وِ ٪لٔ َی أَبٔی بَ ُِکٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت َٔلَبٔی بَ ُِکٕ یَا أَبَا بَ ُِکٕ
َٕ ًَ َّ٨ا ًَل ٔ ٌّی َواٟزُّبَيِ ٍُ َو َُ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣ض َ٤ا َوا ِج َت َ ٍَ ٤ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
َس٘ٔی َٔةٔ بَىٔی َساً َٔس َة َو َخاَ ٟ
َکا َ٣ا
اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠ب ٔ َ٨ا ِلٔ َی ِ ٔ ِخ َوا٨َ ٔ ٧ا َص ُؤَلَ ٔ
ئ ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َٓاَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا ُ ٧زٔی ُسص ُِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َزِ َ ٧وَ٧ا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٔ َٟ٘ ٥ي َ٨ا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ر ُج ََل َٔ ٪ػاَ ٔ ٟحا ََٔ ٓ ٪ذ َ َ

ئ ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ َاَل َلَ ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜأَ ََِ ٪ل
رش ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
ی٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٩ا ُ ٧زٔی ُس ِ ٔ ِخ َوا٨َ َ ٧ا َص ُؤَلَ ٔ
َت ََ ٤اَل َ ًََِ ٠یطٔ ا ِِ َ٘ ٟو َُ٘ َٓ ٦اَلَ أَیِ َ ٩تُزٔی ُس َ
وَ ٪یا ََ َ ٌِ ٣
ُقب ُوص ُِ ٥اٗ ُِـوا أَ َِ ٣ز ُُِ ٠ُ٘ َٓ ٥ِ ٛت َواہللٔ َ٨َ ٟأِت ٔ َي َُّ ٨ض َِٓ ٥اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َحًَّی أَ َت ِي َ٨اص ُِ ٥فٔی َس٘ٔی َٔ ٔة بَىٔی َساً َٔس َة َٓإٔذَا َر ُج ْ٣ُ ١زَ َّ ١ْ ٣بَي ِ َن
َت ِ َ
ک َٓ َ٤َّ ٠ا َجَِ ٠ش َ٨ا َّٗ ٔ ٠یَل َتظَ ض ََّس َخ ٔليبُ ُض ِ٥
هَ ِض َزاِ َ ٧یض ٔ ُِِ ٠ُ٘ َٓ ٥ت ََ ٩ِ ٣ص َذا َٓ َ٘اُٟوا َص َذا َس ٌِ ُس بِ َُ ًُ ٩با َز َة َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا َُ ٟط َٗاُٟوا یُو ًَ ُ
َ
یَ ٩رص ِْم َو َٗ ِس
رش ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َٓأثِى َی ًَل َی اہللٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَصُِ ُ٠ط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٓ َِ ٨ح ُ ٩أَ ِن َؼا ُر اہللٔ َو َٛت َٔيب ُة ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦وأَْمُتْن ََ َ ٌِ ٣
و ٪أَ ِ ٪یَ ِد َتزُٟٔوَ٧ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ٨َ ٔ ٠ا َوأَ ِ ٪یَ ِح ُـُ٨وَ٧ا ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِ٣ز ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َس ََ ٜت أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَ َتک َ َّ٥َ ٠
َز َّٓ ِت َز َّآ ْة ِٔ َٗ ٩ِ ٣و َٔٓ ٥ِ ُٜ٣إٔذَا ص ُِ ٥یُزٔی ُس َ

َو ُُ ٨ِ ٛت َٗ ِس َز َّو ِر ُت ََ٘ ٣ا َّ ٟة أَ ًِ َحب َ ِتىٔی أُرٔی ُس أَ ِ ٪أ ُ َٗ ِّس ََ ٣ضا بَي ِ َن َی َس ِی أَبٔی بَ ُِکٕ َو ُُ ٨ِ ٛت أ ُ َزارٔی ُٔ ٨ِ ٣ط َب ٌِ َف ا َِ ٟح ِّس َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َر ِز ُت أَ ِ٪
َ
َُکص ُِت أَ ِ ٪أُُِـ َٔب ُط َٓ َتک َ َّ ٥َ ٠أَبُو بَ ُِکٕ َٓک َ َ َ
َق َواہللٔ َ٣ا َت َز َک ٔ ٩ِ ٣کَٕ ٤َ ٔ ٠ة
کٓ َ ٔ
أَ َتک َ ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ ًَل َی ر ِٔسَ ٔ ٠
ا ٪ص َُو أ ِح٣ٔ ٥ََ ٠ىِّی َوأ ِو َ َ
َّ
َّ
ََکتُ ِٔ ٓ ٥یَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜخيِ ٍ َٕٓأَْمُتْن َٟطُ أَصِ ْ١
أَ ًِ َحب َ ِتىٔی فٔی َتزِؤیز ٔی َِٔل َٗا َ ٢فٔی بَس َٔیضتٔطٔ ِٔ ٣ثََ ٠ضا أَ ِو أَٓ َِـ ََ ٨ِ ٣ٔ ١ضا َحًی َس ََ ٜت َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ذ َ ِ
َ َّ
ٔیت َل ٥ِ ُٜأَ َح َس َص َذیِ ٔ ٩اَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن
َقیِ ٕع ص ُِ ٥أَ ِو َس ُم ا َِ ٌَ ٟز ٔب َن َش ّبا َو َز ّارا َو َٗ ِس َرؿ ُ
َو ٩َِ ٟي ٌُِ َز َٖ َص َذا اَلِ ِ٣زُ َِٔل َ ٔ ٟض َذا ا َِ ٟه ِّی َٔ ُ ٩ِ ٣
َ
اَ ٪واہللٔ أَ ِ٪
َک ِظ ٔ٤َّ ٣ا َٗا ََُ ٢ي ِ َ ٍ َصا ک َ َ
ٓ ََباي ٔ ٌُوا أَیَّ ُض َ٤ا ٔطئِت َُِٓ ٥أ َخ َذ ب ٔ َیسٔی َوب ٔ َی ٔس أَبٔی ًُب َ ِی َس َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ َوص َُو َجاْ ٔ ٟص بَ ِي َ٨َ ٨ا َٓ ٥َِ ٠أَ ِ َ
ک ِٔٔ ٩ِ ٣ث ِ ٕ ٥أَ َح َّب ِلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أَ َتأ َ ََّ ٣ز ًَل َی َٗ ِؤ ٕٓ ٦یض ٔ ِ ٥أَبُو بَ ُِکٕ َّ
ُ
اُ ٠ٟض َََّّ ٔ ِ ٥ل أَ ُِ ٪ت َشوِّ َِ ٢لٔ َ َّی َن ِٔ ٔسی
ُرض َب ًُُ٨قٔی ََل ي َ ُُِّقبُىٔی ذََ ٔ ٟ
أ َٗ َّس ََٓ ٦ت ِ َ
ً ٔ َِ ٨س ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ک َو ًُ َذ ِي ُ٘ َضا ا َِ ٤ُ ٟز َّج ُب ٔ٨َّ ٣ا أَ ٔ٣ي ْ ٍ َو ٔ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
ت َط ِیئّا ََل أَ ٔج ُس ُظ ِاْل ََ٘ َٓ ٪ا ََٗ ٢ائ ٔ ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ أََ٧ا ُج َذیَِ ُ٠ضا ا َِ ٤ُ ٟح َُّ ٜ
رش َُقیِ ٕع َٓ َٜث ُ َ ٍ َّ
َ
ات َحًَّی َ َٔفٗ ُِت ٔٔ ٩ِ ٣اَل ِخت ََٔل ٔ
ٖ َٓ ُُِ٘ ٠ت ابِ ُش ِم َی َس َک َیا أَبَا بَ ُِکٕ ٓ ََب َش َم
اُ َِ ٠ٟم َو ِار َتٔ ٌََ ِت اَلِ َ ِػ َو ُ
أ ٔ٣ي ْ ٍ َیا ََ َ َ ٌِ ٣
ار َوَ٧زَ ِوَ٧ا ًَل َی َس ٌِ ٔس بِ َٔ ًُ ٩با َز َة َٓ َ٘ا ََٗ ٢ائ ٔ ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ َٗ ٥ت ِ٠ت َُِ ٥س ٌِ َس بِ َ٩
و ٪ث ُ َّ ٥بَا َي ٌَ ِت ُط اَلِ َ ِن َؼ ُ
یَ َس ُظ ٓ ََبا َي ٌِ ُت ُط َوبَا َي ٌَطُ ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ

رضَ٧ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٕأَٗ َِوی َٔ ٣ُ ٩ِ ٣با َي ٌَ ٔة أَبٔی بَ ُِکٕ
ًُ َبا َز َة َٓ ُُِ٘ ٠ت َٗ َت َ ١اہللُ َس ٌِ َس بِ ََ ًُ ٩با َز َة َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َؤَِّ٧ا َواہللٔ َ٣ا َو َج ِسَ٧ا ٓ ٔ َامی َح َ ِ

َار ِٗ َ٨ا ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦وَ ٥َِ ٟت ٩ِ ُٜبَ ِی ٌَ ْة أَ ِ ٪یُ َباي ٔ ٌُوا َر ُج َّل ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ب ٌِ َسَ٧ا َٓإ ٔ َّ٣ا بَا َي ٌِ َ٨اص ًَُِ ٥ل َی َ٣ا ََل ِ َ ٧زضَی َوِ ٔ َّ٣ا َ ُ ٧داُ ُٔ ٔ ٟض ِ٥
َخ ٔظي َ٨ا ِ ٔ َِ ٓ ٪
ٓ ََیُٜو ََُ ٓ ٪شا ْز ٓ ََ ٩ِ ٤بَایَ ٍَ َر ُج َّل ًَل َی َُيِ ٍ ٔ َُ ٣ظ َورة ٕ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ٓ َََل یُ َتابَ ٍُ ص َُو َو ََل َّأ ٟذی بَا َي ٌَ ُط َتِٔ َّز ّة أَ ِ ٪يُ ِ٘ َت ََل

دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،اصحل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبتنبوعسمد،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیل
ہنع ےسرفاتی رکےتںیہ اںوہںےنایبؿایکہک ںیماہمرجنیےکھچکولوگںوکڑپاھات اھتنج ںیمدبعارلنمحنب وعػیھبےھت۔
اکی دؿ ںیم اؿ ےک رھگ ںیم اھٹیب وہا اھت ہک افر فہ رضحت رمع نب اطخب ےک اپس ےھت اس جح ںیم (رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےن)آرخیابرایک اھت،دبعارلنمحریمے اپسولنرکآےئافراہکہکاکش،مت اسصخشوکدےتھکیوجآجاریماوملنینمےکاپسآای
افر اہک ہک اے اریماوملنینم آپ وک الفں ےک قلعتم ربخ ےہ وج اتہک ےہہک ارگ رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع رماجںیئ وت ںیم الفں یک  تعی
رکولں،دخایکمسقاوبرکبیک تعیاافتہیقیھتوجوپریوہیئگ،انچہچنرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعوکہصغآایگافراہکہکااشنءاہللںیم
اشؾےکفتقولوگںںیم ڑھکاوہںاگافراؿوکڈراؤںاگوج املسمونںےکاومروکبصغرکاناچےتہںیہ،دبعارلنمحاک ایبؿےہہک
ںیم ےن اہک ہک اے اریماوملنینم ااسی ہن ےئجیک اس ےئل ہک وممس جح ںیم ہکبج اعؾ افر تسپ مسق ےک ولگ عمج وہاجےت ںیہ سج فتق
آپڑھکےوہںےگوتاسمسقےکولگیکارثکتیآپےکاپسوہیگافرےھجمادنہشیےہہکآپڑھکےوہرکوجابتںیہکےگ
اسوکاڑارکدفرسیرطػےلاجںیئےگافراسیکافحتظںیہنرکںیےگافراسوکاسےک(انمبس)اقمؾرپںیہنرںیھکےگ،

اس ےئل آپ ااظتنر رکںی اہیں کت ہک ودہنی ںیچنہپ ،اس ےئل ہک فہ دارارجہلت فاتنسل ےہ رصػ دھجمسار افر رسربآفردہ ولوگں
ےکاسےنمآپوجانہکاچںیہںیہکاتہکالہملعآپیکوگتفگوکوفحمظرںیھک۔افراسوکاسےکانمبساقمؾرپرںیھک،رضحترمع
ریض اہللاعتٰیلہنعےناہکہکدخایکمسق،ارگاہللےناچاہوتودہنیںیمبسےسےلہپںیم یہایبؿرکفں اگ،انبابعسریضاہللاعتٰیل
ہنع اکایبؿ ےہہک مہولگ ذیاہجحلےکآرخںیمودہنی ےچنہپ ،بجہعمجاکدؿ آای وتآاتفب ےکڈےتلھ یہ مہدجسمیک رطػدلجیےس
رفاہنوہےئ اہیںکتہکںیم ےندیعسنبزدینبرمعفنب لیفنوکربنمےکوتسںےکاپساھٹیبوہااپای ،ںیمیھباؿ ےکاپسھٹیبایگ
ریما انٹھگ اؿ ےک ےنٹھگ ےس الم وہا اھت ،وفرا یہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب آےئ بج ںیم ےن اؿ وک آےت وہےئ داھکی وت
ںیم ےن دیعس نب زدی نب رمعفنب لیفن ےس اہک ہک آج رضحت رمع اکی ایسی ابت ںیہک ےگ وج اںوہں ےن یھبک ںیہن یہک وہیگ ،بج
ےس ہفیلخ وہےئ ںیہ ،دیعس ےن ریمی ابت ےس ااکنر ایک افر اہک ہک ےھجم ادیم ںیہن ےہ ہک ایسی ابت ںیہک ےگ وج اس ےس ےلہپ ہن یہک
وہ،انچہچنرضحترمعریض اہللاعتٰیلہنعربنمرپ ھٹیبےئگ ،بجولگاخومشوہےئگ وت ڑھکےوہےئ افراہلل یکدمح ایبؿیکسجاک فہ
قحتسم ےہ رھپ اہک اامدعب ،ںیم مت ےس ایسی ابت م ےن فاال وہں سج اک انہک ریمے دقمر ںیم ہن اھت ،ںیم ہی ںیہن اجاتن ہک اشدی ہی ریمی
ومت ےک آےگ وہ سج ےن اوکس اھجمس افر اید ایک وت فہاہجں یھب ےچنہپدفرسفں ےسایبؿ رکے افر سج صخش وک رطخہ وہ ہک فہ اس وک
ںیہن ےھجمس اگ وت ںیم یسک ےک ےئل الحؽ ںیہن اتھجمس وہں ہک فہ ریمے قلعتم وھجن وبےل۔ ےب کش اہلل اعت ی ےن دمحم یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکقحدےرکاجیھبےہافراؿرپاہللےناینپ اتبانزؽیکےہاہلل ےنوجآتیانزؽیکاسںیمرمجیکیھبآتییھتمہ
ےناسوکڑپاھافراھجمسافروفحمظایک،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن راسگرایکافرمہےنیھباؿےکدعب راسگرایک،ےھجمادنہشیےہ
ہک ودت دراز ےک دعب اکی ااسی زامہن آےئ اگ ہک اکی م ےن فاال ےہک اگ ہک دخا یک مسق مہ آتی رمج  اتب اہلل ںیم ںیہن اپےت فہ اس
رفضوکوھچڑرکارماہوہاگوجاہللےنانزؽایکےہافررمج اتباہللںیمزانرکےنفاےلرمدفوعرترپہکبجاشدیدشہوہںفابج
ےہرشبہکیطوگاہاقمئوہاجںیئایلمحرقار اپاجےئ ایارقاررکے ،رھپمہ اتباہلل ںیموج ڑپےتہ ےھتاس ںیمہی یھب اھتہک مت ا ےن
ابوپں ےسرفنتہنرکفویکہکناہمترا ا ےنابوپںےسرفنت رکاناہمترے ےئلرفک ےہای ہی رفامایہک ےب کشاہمترے ےئلہی رفک ےہ
ہک متا ےنابوپںےسرفنت رکف ،رھپنس ولیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکریمی رعتفی ںیمشابہغل ہنرکف ،سجرطحٰیسیع
نبرممییکرعتفیںیمشابہغلایکایگےہافرمترصػاہللاکدنبہافراساکروسؽوہکرھپاہکہکےھجمربخیلمےہہکمتںیمےسوکح اتہک
ےہ ہک دخا یک مسق ارگرمع رماجںیئ وت ںیم الفںیک تعی رکولں ںیہمت وکح صخش ہی د ہرکدوھہک ہندےہک اوبرکبیک  تعی اافتہیق
یھتافررھپوپریوہیئگ،نسولہکفہایسییہیھتنکیلاہللےناسےکرشےسوفحمظراھکافرمتںیمےسوکح صخشںیہنےہسجںیم
اوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعیسیجتلیضفوہ،سجصخشےنیسکےکاہھترپاملسمونںےسروشرہےئکریغب تعیرک یوتاسیک تعی ہن
یک اجےئ۔ اس وخػ ےس ہک فہ لتق رکدےی اجںیئ ےگ سج فتق اہلل ےن ا ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فافت دے دی وت اس

فتقفہمہبسےسرتہبےہ۔رگمااصنرےنامہریاخمتفلیکافراسرےولگہفیقسینباسدعہںیمعمجوہےئگافررضحتیلعفزریب
ےنیھبامہریاخمتفل یک افر اہمرجنیاوبرکبےکاپسعمج وہےئوتںیم ےناوبرکبریض اہللاعتٰیلہنعےساہکہکاے اوبرکبمہولگ
ا ےنااصنراھبویئںےکاپسںیلچ،مہولگااصنرےکاپساجےنےکارادےےسےلچبجمہاؿےکرقبیےچنہپوتاؿںیمےسدف
 کی تخب آد ی مہ ےس ےلم ،اؿ دفونں ےن فہ ایب ؿ ایک سج یکرطػ فہولگ املئ یھت رھپ اںوہں ےن وپاھچ اے امجتع اہمرجنی
اہکں اک دصق ےہ مہ ےن اہک ہک ا ےن ااصنر اھبویئں ےک اپس اجان اچےتہ ںیہ اںوہں ےن اہک مہ اہمترے ےئل انمبس ںیہن ہک اؿ ےک
رقبیاجؤمتا ےنارماکہلصیفرکفںیمےناہکہکدخایکمسقمہاؿےکاپساجںیئےگانچہچنمہےلچاہیںکتہکصقیلہینباسدعہںیم
مہاؿےکاپسےچنہپوتاکیآد یوکاؿےکدرایمؿداھکیہک لبمکںیماٹپلوہاےہںیمےناہکہیوکؿےہ؟اںوہںےناہکہکدعس نب
ابعدہ،ںیمےناہکہکاؿوکایکوہاولوگںےنرعضایکہکاؿوکاخبرےہمہوھتڑیدریےھٹیبےھتہکاؿاک بیطہملکاہشدتڑپےنھاگل
افراہللیکدمحفانثءرکےناگلسجاکفہازافارےہ۔رھپاہکاامدعب،مہاہللےکااصنرافراالسؾےکرکشلںیہافرمتاےاہمرجنیفہرگفہ
وہہکاہمتریوقؾےکھچکآد یرقفیکاحتلںیماسارادہ ےسےلکنہکںیمہامہری امجتعوکڑجےسدجارکدںیافر امہریوکحتم
مہےسےلںیل۔بجفہاخومشوہاوتںیمےنوبانلاچاہ،ںیمےناکیابتوسیچریھکہکسجوکںیماوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےک
اسےنمایبؿرکاناچاتہاھت۔افرںیماؿاکاکیدحکتاحلظرکاتاھت،بجںیمےنوبانلاچاہوتاوبرکب ریضاہللاعتٰیلہنعےنوگتفگیکفہھجم
ےس زایدہ ربدابر افر ابفاقر ےھت۔ دخا یک مسق وج ابت ریمی ھجمس ںیم ایھچ ولعمؾ وہیت یھت ایس رطح ای اس ےس رتہب ریپاہی ںیم یف
ادبلہہی ایبؿ یک اہیں کت ہک فہ پچ وہےئگ اںوہں ےن اہک ہک مت ولوگں ےن وج وخایبں ایبؿ یک ںیہ مت اؿ ےک الہ وہ نکیل ہی ارم
(الخ ت) رصػ رقشی ےک ےئل وصخمص ےہ ہی ولگ رعب ںیم بسن افر رھگ ےک احلظ ےس افطس ںیہ ںیم اہمترے ےئل اؿ دف
آدویمںںیماکیےسرایضوہںاؿدفونںںیمیسکےس تعیرکول،انچہچناںوہںےنریماافراوبدیبعہنبرجاحاکاہھتڑکپاافرفہ
امہرےدرایمؿےھٹیبوہےئےھت(رمعریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہ)ےھجماسےکالعفہایکنوکح ابتانوگارہنوہح ،دخایکمسقںیماس
امجتع یکرسداری رپ سج ںیم اوبرکب وہں اینپرگدؿ اڑاےئ اجےن وک رتحیج داتی اھت ،ای اہلل رگم ریما ہی سفن ومت ےک فتق ےھجم اس
زیچوکااھچرکداھکےئسج وکںیمابںیہناپاتوہںااصنرںیمےساکیم ےنفاےلےناہکہکمہاسیکڑجافراسےکڑبےوتسؿ
ںیہ اے رقشی اکی اریم مہ ںیم ےس وہ افر اکی مت ںیم ےس وشرفلغ زایدہ وہا افرآفازںیدنلب وہںیئ اہیں کت ہک ےھجم االتخػ اک
وخػوہاںیمےناہکاےاوبرکباانپاہھتڑباھےیئ ،اںوہںےناانپاہھتڑباھایوتںیمےن اؿےس تعییکافر اہمرجنیےنیھب  تعی
یک رھپ ااصنر ےن اؿ ےس تعییک افر مہ دعس نب ابعدہ رپاغ بل آےئگ ،یسک م ےن فاےل ےن اہکہک مت ےن دعس نبابعدہ وک لتق رکڈاال،
ںیم ےن اہک اہلل ےن دعس نب ابعدہ وک لتق ایک ،رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک وج اعمہلم وہا اھت ںیمہ ادنہشی وہا ہک ارگ مہ وقؾ ےس دجا
وہےئ افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیلہنعیک  تعی ہنیک وت ہی ولگ امہرےےھچیپ یسک ےکاہھت رپ تعیرکںیل ےگ اس وصرت ںیم ای وت مہ

یسکصخش ےکاہھترپ تعیرکںیلوجامہریرمیض ےک الخػوہاتایمہ اسیکاخمتفل رکےتافراسفدوہات،سجےن املسمونں ےک
روشرےےکریغبیسکےس تعییکایکسریپفیہنیکاجےئہنافرایکسسجےن تعییکاسوخػہکفہلتقےئکاجںیئےگ۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،اصحل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبتنبوعسمد،رضحتانبابعسریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغاشدیدشہرمدفوعرتےکدرےاگلےئاجںیئےگ۔...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
ریغاشدیدشہرمدفوعرتےکدرےاگلےئاجںیئےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1731

راوی ٣ :اٟک ب ٩اس٤اًیً ،١بساٌٟزیز ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،زیس ب ٩خاٟس جہىی

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ٩
ک بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
ِ
یب ًَاَٗ ٕ ٦ا َ ٢ابِ ُ٩
َخإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ُ٣زُ ٓ َٔیَ ٩ِ ٤زنَی َو ٥َِ ٟیُ ِح َؼ َِ ٩جَِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ َ

اٟش ََّ ٨ة
ٔط َض ٕ
اب َ َّ
ُغ َب ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥تزَ ِ ٢تَٔ ٠
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ِک ُّ
اب َوأَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ

امکلنباامسلیع،دبعازعلسی ،انباہشب،دیبعاہلل نبدبعاہللنب ہبت،زدی نباخدل ینہج ےسرفاتیرکےتںیہاںوہں ےنایبؿایک
ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک ریغ اشدی دشہ زان رکےن وک اکی وس وکڑے امرےن افر اکی اسؽ ےک ےئل الجفنط
رکےن اک مکحدے رےہ ےھت۔ انباہشب ےن اہکہک ھجم ےس رعفہ نب زریب ےنایبؿ ایک ہک رمعنب اطخب ےن الج فنط ایک افر رھپ یہی
رط ہقاجریراہ۔
رافی  :امکلنباامسلیع،دبعازعلسی،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبت،زدینباخدلینہج

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

ابب  :گنجرکےناکایبؿ
ریغاشدیدشہرمدفوعرتےکدرےاگلےئاجںیئےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1732

راوی  :یحٌی ٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضی ٓ َٔیَ ٩ِ ٤زنَی َو ٥َِ ٟیُ ِح َؼ ِ ٩ب ٔ َ٨فِ ٔی ًَإ ٦بٔإ ٔ َٗا َ٣ةٔ ا َِ ٟح ِّس ًَ َِ ٠یطٔ

ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنریغاشدیدشہزاینےکابرےںیماکیاسؽیکالجف یناکہلصیفرفامای۔
رافی  :ییحی،ثیل،لیقع،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انگہاگرفںافرڑجیہفںوکرہشدبررکےناکایبؿ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
انگہاگرفںافرڑجیہفںوکرہشدبررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1733

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظا ،٦یحٌی ًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِٔ ِ ً ٩

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟد َّ٨ثٔي َن ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َجا َٔ ٢وا ِ٤ُ ٟت َ َ ٍ ِّج ََل ٔ
ِ َد
ت ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َو َٗا َ ٢أَ ِ ٔ
ِ َد ُٓ ََلّ٧ا َوأَ ِ َ
ِ ُجوص ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ب ُ ُیوتَٔ ٥ِ ُٜوأَ ِ َ
ًُ َ٤زُ ُٓ ََلّ٧ا
ملسمنباربامیہ،اشہؾ،ییحی،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرمدفںںیموثنخمں (ینعوعروتںیکاشمتہبرکےنفاےل)رپافروعروتںںیمےسرمدفںیکلکشاایتخررکےن
فاولںرپتنعلرفامح ےہافررفامایہکاوکنا ےنرھگفںےساکنؽدفافرالفںالفںوکاکنؽدف۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،ییحی،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿسجیکریغوموجدیگںیماامؾدحاگلےناکمکحدے...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
اسصخشاکایبؿسجیکریغوموجدیگںیماامؾدحاگلےناکمکحدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1734

راوی ً :اػ ٥بً ٩لی ،اب ٩ابی ذئب ،زہزیً ،بیس اہلل  ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ وزیس ب ٩خاٟس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اػ ُ ٥بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َزیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
َ
اب اہللٔ َٓ َ٘ َاَ ٦خ ِؼ ُُ ٤ط َٓ َ٘ا َ٢
اب َجا َئ ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َجاْ ٔ ٟص َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ اٗ ِٔف ب ٔ َٔ ٜت ٔ
رع ٔ
اَلِ ِ َ
أ ًَ ٪شیّٔا ًَل َی َص َذا َٓزَنَی بٔا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓأ َ ِخبَ ٍُونٔی أَ ًََّ ٪ل َی ابِىٔی اٟزَّ ِج َ٥
َػ َس َ ٚاٗ ِٔف َُ ٟط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ب ٔ َٔ ٜت ٔ
اب اہللٔ ِ ٔ َّ ٪ابِىٔی ک َ َ
یب ًَاَ٘ َٓ ٕ ٦ا َ٢
َٓا ِٓ َت َسیِ ُت بٔٔ٤ائ َ ٕة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٥ٔ ٨َ َِ ٟو َوَ ٔ ٟ
یسة ٕ ث ُ ََّ ٥سأ َ ُِ ٟت أَصِ َ ١ا َِٓ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟزَ ًَ ُ٤وا أَ َّ٣َ ٪ا ًَل َی ابِىٔی َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ ُ

یب ًَإ ٦
اب اہللٔ أَ َّ٣ا ا َِ ٥ُ ٨َ َِ ٟوا َِ ٟوَ ٔ ٟ
ک َو ًَل َی ابَِ ٔ ٨
َف ٌّز ًََِ ٠ی َ
َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََلَ ِٗ ٔـي َ َّن بَ ِي َ٤َ ُٜ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
ک َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ ُ
یسةُ َ َ

ُ
َف َج ََ ٤ضا
َوأَ َّ٣ا أََ ِ ٧ت یَا أُِ َ ٧ی ُص َٓاُِ ُس ًَل َی ا َِ ٣زأَة ٔ َص َذا ٓ ِ
َار ُج َِ ٤ضا َٓ َِ َسا أِ َ ٧ی ْص َ َ
اعمص نب یلع ،انب ایب ذبئ ،زرہی ،دیبع اہلل  ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع فزدی نب اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
اکی ارعایب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا اس فتق آپ ےھٹیب وہےئ ےھت ،اس ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل اہلل یک
 اتب ےک اطمقب ہلصیف رکدںی ،رھپ اخمفل ےن ڑھکے وہ رک اہک ہک اس ےن کیھٹ اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ
 اتباہللےکاطمقبہلصیفرکدںی،ریمااٹیباسےکاہںجادفراھت،اسیکویبیےسریمےےٹیبےنزانایک،ولوگںےناہکریمےےٹیب
وکرمجےہںیمےنوسرکبایںدےرکافراکیولڈنیدفہیںیمددیی،رھپںیمےنالہملعےسوپاھچوتاںوہںےناتبایہکریمےےٹیب
وکوسوکڑےاگلےئاجںیئےگافراکیاسؽیکالجف ین،آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاسذاتیکمسقسجےکہضبقںیم
ریم ی اجؿ ےہ ںیم  اتب اہلل ےکاطمقب ہلصیف رکفں اگ ،رکبایں افر ولڈنی وت ںیہمتفا سیک اجیت ںیہ ،افرریتے ےٹیب رپ وسدرے
افراکیاسؽالجف ینےہافرمتاےاسیناسیکویبیےکاپسحبصاجؤافراےسرمجرکفانچہچناسینحبصےئگافراسیکویبیوکرمج
رکدای۔
رافی  :اعمصنبیلع،انبایبذبئ،زرہی،دیبعاہلل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعفزدینباخدلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولڈنیےکزانرکےناکایبؿ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
ولڈنیےکزانرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1735

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل  ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ وزیس ب ٩خاٟس

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َزیِ ٔس بِ ٔ٩
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َخإ ٔ ٟس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١اَلِ َ َٔ ٣ة ِٔذَا َزِ َ ٧ت َو ٥َِ ٟتُ ِح َؼ َِٗ ٩ا َِٔ ٢ذَا َزِ َ ٧ت

اب َلَ أَ ِزرٔی َب ٌِ َس َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ٔة
َٓا ِجُ ٔ ٠سو َصا ث ُ ََّ ٪ِ ٔ ِ ٥زِ َ ٧ت َٓا ِجُ ٔ ٠سو َصا ث ُ ََّ ٪ِ ٔ ِ ٥زِ َ ٧ت َٓا ِجُ ٔ ٠سو َصا ث ُ َّ ٥بٔی ٌُوصَا َوَِ ٟو بٔ َـٔٔي ٍ ٕ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ

أَ ِو اٟزَّابٔ ٌَةٔ

دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل  ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع فزدی نب اخدل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس ولڈنی اک مکح وپاھچ ایگ وج زانرکے افر اشدی دشہ ہن وہ ،آپ ےن رفامای ہک بج فہ زانرکے وت
اس وک درے اگلؤ رھپ ارگ زان رکے وتدرے اگلؤ رھپ ارگ زان رکے وت اس وکدرے اگلؤ ،رھپ اس وک  چی دف ارگہچابولں یک اکی ریس ےک
وعضویکںہنوہ،انباہشباکایبؿےہہکےھجمایدںیہنہکآپےنہیرسیتیایوچیھترمہبتےکدعبرفامای۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعفزدینباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگولڈنیزانءرکےوتاسوکالمتمہنایکاجےئافرہناوکسالجفنطایکاجےئ۔...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
ارگولڈنیزانءرکےوتاسوکالمتمہنایکاجےئافرہناوکسالجفنطایکاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1736

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕٟ ،یث ،سٌیس ٘٣ب ٍی ،اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َسُ ٌَ ٔ٤ط َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥٠ذَا َزِ َ ٧ت اَلِ َ َُ ٣ة َٓت َبي َّ َن زَٔ٧اصَا َِٓ٠ی ِحِ ٔ ٠سصَا َو ََل یُث َ ِّ ٍب ث ُ ََّ ٪ِ ٔ ِ ٥زِ َ ٧ت َٓ ِ٠ی ِحِ ٔ ٠س َصا َو ََل یُث َ ِّ ٍب ث ُ ََّ ٪ِ ٔ ِ ٥زِ َ ٧ت َّ
اٟثاَ ٔ ٟث َة
ِ
َ
ِ
َ
َ
َ
 ١بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓ َِ ٠يب ٔ ٌِ َضا َوَِ ٟو ب ٔ َح ِب َٕ ٩ِ ٣ٔ ١ط ٌَز ٕ َتا َب ٌَ ُط ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
دبعاہللنبوی ف،ثیل،دیعسربقمی،ا ےنفادلےسفہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاؿوکےتہکوہےئ
انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج ولڈنی زان رکے افر اس اک زان اظرہ وہاجےئ وت اےس درے اگلےئ افر المتم ہن

رکے ،رھپ ارگ رسیتی ابر زان رکے وت اس وک  چی دے ارگہچ ابولں یک اکی ریس ےک وعض وہ ،اامسلیع نب اہیم ےن وباہطس دیعس،
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسیکاتمتعبںیمرفاتییکےہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،ثیل،دیعسربقمی،ا ےنفادلےسفہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذویمںےکایاکؾافراشدیےکدعباؿےسزانءرکےنافراامؾےکاپسالےئاجےناکایبؿ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
ذویمںےکایاکؾافراشدیےکدعباؿےسزانءرکےنافراامؾےکاپسالےئاجےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1737

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًیً ، ١بساٟواحس ،طيبانی

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اٟظ ِي َبان ٔ ُّی َسأ َ ُِ ٟت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَب ٔی أَ ِوفَی ًَ ِ ٩اَّ ٟز ِج َٔ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر َج َ٥
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت أَ َٗ ِب َ ١ا٨ُّ ٟورٔ أَ ِ ٦بَ ٌِ َس ُظ َٗا َََ ٢ل أَ ِزرٔی َتا َب ٌَ ُط ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ َو َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ

یسةُ بِ ُُ ٩حِ ٤ی ٕس ًَ َِّ ٩
اٟظ ِي َبان ٔ ِّی َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥ا ِ٤َ ٟائ َٔسة ٔ َواَلِ َ َّو ُ ٢أَ َػ ُّح
َوا َِ ٤ُ ٟحارٔب ٔ ُّی َو ًَب ٔ َ
َ

ومیس نب اامسلیع ،دبعاولادح ،ابیشین ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ایب افیف ےس رمج ےک قلعتم
وپاھچ وت اںوہں ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن  راسگر ایک ےہ رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک وسرہ ونر ےک انزؽ وہےن ےس ےلہپ ای اس ےک
دعب؟اںوہںےناہکہکںیمںیہناجاتنیلعنبرہسمفاخدؽنبدبعاہللفاحمریبفدیبعہنبدیمحےنابیشینےساسیکاتمتعبںیمرفاتی
یکافرضعبےنوسرہامدئہاکانؾایلنکیلالہپحیحصےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،دبعاولادح،ابیشین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجرکےناکایبؿ
ذویمںےکایاکؾافراشدیےکدعباؿےسزانءرکےنافراامؾےکاپسالےئاجےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1738

راوی  :اسٌ٤ی ١بً ٩بساہلل ٣ ،اٟک٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ا َِ ٟی ُضو َز َجاُُا ِلٔ َی
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ

َکوا َٟطُ أَ ََّ ٪ر ُج َّل ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥وا َِ ٣زأَ ّة َزَ َ ٧یا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ُ
وَٗ ٪ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ََلَ َٛ ٕ ٦ذبِت َُِٔ ٓ ٪َّ ٔ ِ ٥یضا اَّ ٟز ِج ََٓ ٥أ َ َت ِوا
و ٪فٔی اَّ ٟت ِو َراة ٔ فٔی َطأ ِ ٔ ٪اَّ ٟز ِج َٔ٘ َٓ ٥اُٟوا َنٔ َِـ ُح ُض َِ ٥ویُ ِح َُ ٠س َ
َتحٔ ُس َ
َُقأَ َ٣ا َٗ ِبََ ٠ضا َو َ٣ا َب ٌِ َس َصا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ََلِ ٕ ٦ار َٓ ٍِ
بٔاَّ ٟت ِو َراة ٔ َٓ َُ َ ٨
رشوصَا ٓ ََو َؿ ٍَ أَ َح ُسص َُِ ٥ی َس ُظ ًَل َی آ َی ٔة اَّ ٟز ِج َٔ َ ٓ ٥

َف َٓ ٍَ َی َس ُظ َٓإٔذَا ٓ َٔیضا آ َی ُة اَّ ٟز ِج َٔٗ ٥اُٟوا َػ َس ََ ٚیا َُ ٣ح َُّ ٤س ٓ َٔیضا آ َی ُة اَّ ٟز ِج َٔٓ ٥أ َ ََ ٣ز بٔض ٔ َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َی َس َک َ َ
یضا ا ِٔ ٟح َح َار َة
َفأَیِ ُت اٟزَّ ُج َ ١یَ ِحىٔی ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َي٘ ٔ َ
َُ
َف ٔج َ٤ا َ َ
الیعمسنبدبعاہلل،امکل،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکوہیدروسؽاہللیکدختمںیمآےئافر
ایبؿایکہکاؿںیمےساکیرمدافروعرتےنزانایکےہ،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتوتراتںیمایکمکحاپےتوہرمج
ےک قلعتم ،اںوہں ےن اہک ہک مہ اؿ وک ذلیل رکےت ںیہ افر درے اگلےت ںیہ ،دبعاہلل نب السؾ ےن اہک ہک مت وھجےٹ وہ اس ںیم وت
 راسگررکےناکمکحےہ،انچہچنفہولگوتراتےلرکآےئافراےسوھکال،اؿںیمےساکیصخشےناانپاہھترمجفا یآتیرپرھک
دای افراس ےکآےگےھچیپےس ڑپےنھاگل،دبعاہلل نبالسؾ ےناہک ہکاانپاہھتااھٹؤاس ےناانپاہھتااھٹای وتفںیہرپ رمجیکآتییھت،
اؿولوگںےناہکاےدمحماںوہںےنکیھٹاہکوتراتںیمآتیرمجےہانچہچناؿےک راسگرےئکاجےناکمکحدایایگوتفہ راسگرےئک
ےئگ،ںیمےناسرمدوکداھکیفہوعرترپاکھجاجاتاھتاتہکاسوکرھتپےسناچےئ۔
رافی  :الیعمسنبدبعاہلل،امکل،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح صخشاینپایدفرسےیکویبیرپاحمکایولوگںےکزندکیزانءیکتمہتاگلےئ۔...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
بجوکح صخشاینپایدفرسےیکویبیرپاحمکایولوگںےکزندکیزانءیکتمہتاگلےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1739

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ب٣ ٩شٌوز ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ زیس
ب ٩خاٟس

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ

َو َزیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس أَُ َّ ٧ض َ٤ا أَ ِخب َ َ ٍا ُظ أَ ََّ ٪ر ُج َ٠ي ِ ٔن ا ِخ َت َؼ َ٤ا ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا اٗ ِٔف بَ ِي َ٨َ ٨ا
اب اہللٔ َوأِ َذ ِ ٪لٔی أَ ِ ٪أَ َتک َ ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢تک َ ََّٗ ٥ِ ٠ا َ٪َّ ٔ ِ ٢
ِ َوص َُو أَ ِٓ َ٘ ُض ُض َ٤ا أَ َج َِ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓاٗ ِٔف بَ ِي َ٨َ ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
ب ٔ َٔ ٜت ٔ
اب اہللٔ َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
یٕ اَلِ َ ٔجي ٍُ َٓزَنَی بٔا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓأ َ ِخبَ ٍُونٔی أَ ًََّ ٪ل َی ابِىٔی اَّ ٟز ِج ََٓ ٥ا ِٓ َت َسیِ ُت ٔ٨ِ ٣طُ
ابِىٔی ک َ َ
أ ًَ ٪شیّٔا ًَل َی َص َذا َٗا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟک َوا ِٔ ٌَ ٟش ُ
یب ًَاَ ٕ ٦ؤِ٤َ َّ ٧ا اَّ ٟز ِج ًَُ ٥ل َی
بٔٔ٤ائَةٔ َطاة ٕ َوب ٔ َحارٔیَ ٕة لٔی ث ُ َِّ ٥نِّٔی َسأ َ ُِ ٟت أَصِ َ ١ا َِٓ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأ َ ِخبَ ٍُونٔی أَ َّ٣َ ٪ا ًَل َی ابِىٔی َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ ُ

ک
اب اہللٔ أَ َّ٣ا َُ ََ ٤ُ ٨
ا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََلَ ِٗ ٔـي َ َّن بَ ِي َ٤َ ُٜ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
َار ُج َِ ٤ضا
ک َو َجََ ٠س ابِ َُ ٨ط ٔ٣ائ َ ّة َو َ َّ
َف ٌّز ًََِ ٠ی َ
َو َجارٔ َیت َ
َیم أَ َِ ٪یأتِ َٔی ا َِ ٣زأَ َة ِاْل َ ٔ
ِ َٓإ ٔ ِ ٪ا ًِت َ َ ٍٓ َِت ٓ ِ
ُغبَ ُط ًَا ّ٣ا َوأَ ََ ٣ز أُِ َ ٧ی ّشا اَلِ َ ِسَّ ٔ ٠
ُک َ َ
َف َج ََ ٤ضا
َٓا ًِت َ َ ٍٓ َِت َ َ
دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،انباہشب،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبت نب وعسمد ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع زدی نب اخدلےس رفاتی
رکےتںیہہکدفآدویمںروسؽاہللیکدختمںیمڑگھجےتوہےئآےئاکیےناہکہکامہرےدرایمؿ اتباہللےکاطمقبہلصیف
رکدںی،افردفرساوجدھجمساراھتاہکہکامہرےدرایمؿ اتباہللےکاطمقبہلصیف رفامںیئ،افرےھجمااجزتدںیہکںیمرعضرکفوت
آپ ےن رفامای ہک ایبؿ رک اس ےن اہک ہک ریما اٹیب اس ےک اہں جادفری رپ اھت (امکل ےن اہک ہک عشنف ےس رماد جادفر ےہ) اس یک
ویبی ےس ریمے ےٹیب ےن زان ایک،ولوگں ےن اہک ریمے ےٹیب وک رمج ےہ ںیم ےن وس رکبایں دےرک افر اکی ولڈنیدف ہی ںیم ددیی،

رھپںیمےنالہملعےسوپاھچوتاںوہںےناتبایہکریمےےٹیبوکوسوکڑےاگلےئاجںیئےگافراکیاسؽیکالجف ین،آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکاسذاتیک مسقسجےک ہضبق ںیمریمیاجؿےہںیم اتب اہللےکاطمقبہلصیفرکفںاگ،رکبایں افر
ولڈنیوتںیہمتفا سیکاجیت ںیہ،افرریتےےٹیبرپوسدرےافراکی اسؽالجف ین ےہافرمتاےاسیناسیک ویبیےکاپسحبص
اجؤارگفہارقاررکےوتاوکسرمجرکفاسےنارقارایکوتاےس راسگررکدایایگ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبتنبوعسمد،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعزدینباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اطلسؿےکالعفہوکح صخشا ےنرھگفاولںوکایدفرسفںوکادباھکسےئ۔...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
اطلسؿےکالعفہوکح صخشا ےنرھگفاولںوکایدفرسفںوکادباھکسےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1740

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟکً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسٗ ،٥اس ،٥حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َجا َئ أَبُو بَ ُِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

اض
َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ٔؿ ٍْ َرأِ َس ُط ًَل َی َٓد ٔ ٔذی َٓ َ٘ا ََ ٢ح َب ِشتٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واَ ٨َّ ٟ
َح ٔک ِ ٔ ََّل َ٣ک َا َُ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َوَِ ٟی ُشوا ًَل َی َ٣ا ٕ
اِصت ٔی َو ََل یَ ٌُِ ٨َ ٤ىٔی ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت َ ُّ
ئ ٓ ٌََا َت َبىٔی َو َج ٌَ َ ١یَ ِل ٌُ ُ ٩ب ٔ َی ٔسظ ٔفٔی َخ ٔ َ
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَِ٧زَ َ ٢اہللُ آ َی َة اٟت َّ َی ُّ٥ٔ ٤
اامسلیع،امکل،دبعارلنمح نباقمس،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکرضحت
اوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعآےئاسفتقروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساانپرسشابرکریمیراؿرپرےھکوہےئےھت،اںوہںےن
اہکوتےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاساحؽںیمرفاکہکفہاپینےکاپسںیہنںیہافرھجمرپانراضوہےئافرا ےناہھتےس
ریمیوکوھکںںیمامرےنےگل،افرھجموکےنلہےسوکح زیچام عہنیھتوساےئاسےکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیراؿرپ

اانپرسشابرکرےھکوہےئےھت۔انچہچناہللےنآتیممیتانزؽیک۔
رافی  :اامسلیع،امکل،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجرکےناکایبؿ
اطلسؿےکالعفہوکح صخشا ےنرھگفاولںوکایدفرسفںوکادباھکسےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1741

راوی  :یحٌی ب ٩س٠امی ،٪اب ٩وہب٤ً ،زوً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسٗ ،٥اس ،٥حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِْ ٤زو أَ َِّ ًَ ٪ب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
اض فٔی ٗ ٔ ََل َزة ٕ َٓ ٔيی ا ِِ ٤َ ٟو ُت ٤َ ٔ ٟکَا َٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَٗ َِب َ ١أَبُو بَ ُِکٕ َٓ ََٜ ٠زَنٔی َلِٜزَ ّة َطس َ
ٔیس ّة َو َٗا ََ ٢ح َب ِشتٔ اَ ٨َّ ٟ

َو َٗ ِس أَ ِو َج ٌَىٔی ِ َ ٧ح َو ُظ َل َٜزَ َو َو ََ ٛز َواح ْٔس

ییحی نب امیلسؿ ،انب فبہ ،رمعف ،دبعارلنمح نب اقمس ،اقمس ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن
ایبؿ ایک ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ افر زفر ےس وھگہسن امرےن ےگل ،افر اہک ہک وت ےن ولوگں وک اہر یک اخرط رفک ایل،
روسؽاہللےکوہےنیکفہجےسریمیومتیھتافرےھجموھگےسنےنفیلکتںیمالتبمرکدایرھپایسیکلثمدحثیایبؿیک۔
رافی  :ییحینبامیلسؿ،انبفبہ،رمعف،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجاینپویبیےکاسھتیسکآد یوکدےھکیافراسوکلتقرکدے۔...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ

اسصخشاکایبؿوجاینپویبیےکاسھتیسکآد یوکدےھکیافراسوکلتقرکدے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1742

٣وسی ،ابوًوا٧ہً ،بسا٤ٟاٟک ،وراز ِ٣ي ٍہٛ ،ے کاتب ِ٣ي ٍہ
راوی :
ٰ

وسی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ ٩و َّراز ٕ کَات ٔٔب ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢س ٌِ ُس بِ َُ ًُ ٩با َز َة َِ ٟو
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وَُ ٩ِ ٣ٔ ٪ي ِ َ ٍة ٔ
َرضبِ ُت ُط ب ٔ َّ
اٟش ِی ٕٔ َُي ِ َ ٍ ُِ ٣ؼٔ َٕح ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َت ٌِ َحبُ َ
َرأَیِ ُت َر ُج َّل َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَت ٔی َ َ ٟ

َس ٌِ ٕس ََلََ٧ا أَُِيَ ٍُ ُٔ ٨ِ ٣ط َواہللُ أَُِيَ ٍُ ٔ٣ىِّی

ومیس  ،اوبوعاہن ،دبعااملکل ،فراد ریغمہ ،ےک اکبت ریغمہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دعس نب ابعدہ ےن اہک ہک ارگ
ںیمیسکوکاینپویبیےکاسھتدھکیولںوتاےسولتارےسلتقرکدفںبجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیربخیلموتآپےنرفامایہک
متدعسیکریغتےسبجعترکےتوہ،ںیماسےسزایدہابریغتوہںافراہللاعت یھجمےسزایدہابریغتںیہ۔
رافی  :ومٰیس،اوبوعاہن،دبعااملکل،فرادریغمہ،ےکاکبتریغمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعتضیےکقلعتموجوقنمؽےہ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
رعتضیےکقلعتموجوقنمؽےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1743

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

َّ
َّ
َ
َک ِٔٔ ٩ِ ٣ب ٔ َٕٗ ١ا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
رعاب ٔ ٌّی َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪ا َِ ٣زأَت ٔی َوََ ٟس ِت ُ ََُل ّ٣ا أَ ِس َو َز َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ٟ ١
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠جائ َ ُط أ ِ َ
ک َٗا َ ٢أ ُ َرا ُظ ِٔ
ک
رع َْ٧ ٚزَ ًَ ُط َٗا َ ١َّ ٌََ ٠َٓ ٢ابِ ََ ٨
ا ٪ذََ ٔ ٟ
َٗا َ٣َ ٢ا أَ َِ ٟواَُ ٧ضا َٗا َُ ٢ح ِْ ٤ز َٗا ََ ٢ص َِٔ ٓ ١یضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِو َر ََٗ ٚا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢أنََّی ک َ َ

رع ْٚ
َص َذا َ٧زَ ًَ ُط ٔ ِ

اامسلیع ،امکل ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیارعایبآایافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیویبیےنایسہہچبانجےہ،آپ
ےنرفامایہکایکریتےاپس وکح  افٹنےہ؟اسےن اہک ہک اہں،آپ ےنرفامایہکسک رگنےکاسےن اہکہکرسخ ںیہ،آپ ےن
رفامای ہک اس ںیم وکح  وھبرا یھب ےہ ،اس ےن اہک ہکاہں ،آپ ےن رفامای ہک ہی اہکں ےس وہااس ےن اہک ہک ںیم اتھجمس وہں ہک اس یک
الصےنااسییہاکنالوہاگ،آپےنرفامایہکریتےاسہچبوکیھبالصےناشدیااسییہاکنالوہاگ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زعتریافرادبیکدقماراکایبؿ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
زعتریافرادبیکدقماراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1744

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،بٜي ٍ بً ٩بساہلل س٠امی ٪ب ٩يشارً ،بساٟزح ٩٤ب ٩جابز بً ٩بساہلل ،
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩بَُٜيِ ٍ ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل یُ ِح َُ ٠س ٓ َِو َٚ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢ک َ َ

رش َجََ ٠سا ٕ
ت ِ ٔ ََّل فٔی َح ٓ ٕس ُٔ ٩ِ ٣ح ُسوز ٔاہللٔ
ًَ ِ ٔ
دبع اہلل نب وی ف ،ثیل ،سیدی نب ایب بیبح ،ریکب نب دبعاہلل امیلسؿ نب اسیر ،دبعارلنمح نب اجرب نب دبعاہلل  ،اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساراشدرفامےتےھتہکدحفداہللےکوسا(یسکانگہیک
ازا)دسدرفںےسزایدہہنامرااجےئ۔
رافی  :دبع اہلل نب وی ف ،ثیل ،سیدی نب ایب بیبح ،ریکب نب دبعاہلل امیلسؿ نب اسیر ،دبعارلنمح نب اجرب نب دبعاہلل  ،اوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجرکےناکایبؿ
زعتریافرادبیکدقماراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1745

راوی ٤ً :زو بً ٩لیٓ ،ـی ١ب ٩س٠امی٣ ،٪ش ٥٠ب ٩ابی ٣زیً ،٥بساٟزح ٩٤ب ٩جابز

 ١بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩أَبٔی َ٣زِ َی ََ ٥ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩جابٔز ٕ ًَ ََّ ٩ِ ٤سٍَ ٔ٤
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ُٓ َـ ِی ُ
ْضبَا ٕ
ت ِ ٔ ََّل فٔی َح ٓ ٕس ُٔ ٩ِ ٣ح ُسوز ٔاہللٔ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل ًُ ُ٘وبَ َة ٓ َِو َٔ ِ ًَ ٚ
رش َ َ
رمعفنبیلع،لیضفنبامیلسؿ،ملسمنبایبرممی،دبعارلنمحنباجرباسصخشےسرفاتیرکےتںیہہکسجےنیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکاراشدرفامےتوہےئانسہکآپےنرفامایہکدحفداہللےکوساںیمدسدرفںےسزایدہازاںیہنےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،لیضفنبامیلسؿ،ملسمنبایبرممی،دبعارلنمحنباجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجرکےناکایبؿ
زعتریافرادبیکدقماراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1746

راوی  :یحٌی ب ٩س٠امی ،٪اب ٩وہب٤ً ،زو ،بٜي ٍ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِْ ٤زو أَ َّ ٪بَُٜي ِ ّ ٍا َح َّسثَ ُط َٗا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا أََ ٧ا َجاْ ٔ ٟص ً ٔ َِ ٨س ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشارٕ ِٔذِ

َجا َئ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩جابٔز ٕ َٓ َح َّس َث ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٩ي َشا ٕر ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َِ ٠َ ًَ ١ي َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩ي َشا ٕر َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٩
رشة ٔ
َجابٔز ٕأَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا بُزِ َز َة اَلِ َ ِن َؼار َّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل َت ِحُ ٔ ٠سوا ٓ َِو ََ ِ ًَ ٚ

أَ ِس َوا ٕن ِ ٔ ََّل فٔی َح ٓ ٕس ُٔ ٩ِ ٣ح ُسوز ٔاہللٔ

ییحینبامیلسؿ،انبفبہ،رمعف،ریکباکوقؽلقنرکےتںیہہکاکیابرںیمامیلسؿ نباسیرےکاپساھٹیبوہااھتہکاےنتںیماؿےک
اپسدبعارلنمحنباجربآےئ افراںوہںےنامیلسؿنباسیرےسدحثیایبؿیک،رھپ امیلسؿنباسیرامہریرطػوتمہجوہےئافر
اہک ہک ھجم ےس دبعارلنمح نب اجرب ےن ایبؿ ایک افر اؿ ےس اؿ ےک فادل ےن ایبؿ ایک ،اںوہں ےن اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنری
ےسافراںوہںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکاہللاعت یےکدحفدےکاموساںیمدسدرفںےسزایدہہنامرف۔
رافی  :ییحینبامیلسؿ،انبفبہ،رمعف،ریکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجرکےناکایبؿ
زعتریافرادبیکدقماراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1747

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٧ ٢هی
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ تُ َو ٔ
ا ٩ِ ٣ٔ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٓإَٔ َّ ٧
اػ ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟو ٔ َػا َٔ٘ َٓ ٢ا َُ َٟ ٢ط رٔ َج ْ
یت یُ ِلٌ ُٔ٤ىٔی َربِّی َو َي ِش٘ٔي ٔن َٓ َ٤َّ ٠ا أَبَ ِوا أَ ِ ٪یَ َِ ٨ت ُضوا ًَ ِ ٩ا ِٟو ٔ َػا َٔ ٢و َاػ َ ١بٔض ٔ ِ ٥یَ ِو ّ٣ا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّیِ ٣ٔ ٥ِ ُٜثلٔی ِنِّٔی أَب ٔ ُ

َ
ِ َٟز ٔ ِزتُ ٥ِ ُٜکَا ِ٨َ ٤ُ ٟک ِّ ٔ ١بٔض ٔ ِ ٥ح ٔي َن أَبَ ِوا َتا َب ٌَ ُط ُط ٌَ ِی ْب َو َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َویُوُُ ٧ص ًَ ِ٩
ث ُ ََّ ٥ی ِو ّ٣ا ث ُ ََّ ٥رأَ ِوا ا ِٟض ٔ ََل ََ٘ َٓ ٢ا ََِ ٟ ٢و َتأ َّ َ
اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ییحی نبریکب ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،اوبہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع اک وقؽلقن رکےت ںیہ روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس
ےنوصؾفاصؽینعوتمارتیئکدؿکترفزہرےنھکےسعنمرفامایوتاملسمونںںیمےسدنچولوگں ےنرعضایکہکآپوتایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسلسلسمرفزےرےتھکںیہوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتںیمےسوکؿھجماسیجےہ؟ںیموت
راتسگاراتوہںاساحؽںیمہکریماربھجموکالپاتےہافرالھکاتےہ،بجولگوصؾفاصؽرےنھکےسابزہنآےئوتآپےناؿ
ےکاسھترفزہراھک،رھپدفرسےدؿیھبالمایرھپولوگںےناچدندھکیایلوتآپےنرفامایہکارگاچدندریےسداھکح داتیوتںیمرپافر
زایدہ رکات افر اہیں آپ ےن اہیبنت رفامای ،بج ہک فہ ولگ ہن امےن ،بیعش افر ییحی نب دیعس افر ویسن ےن زرہی ےس اس یک اتمتعب
ںیمرفاتییکافردبعارلنمح نباخدل ےنوباہطسانباہشبدیعساوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع یبن یلصاہللہیلعفآہل فملس ےس لقن
ایکےہ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجرکےناکایبؿ
زعتریافرادبیکدقماراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1748

راوی ً :یاغ ب ٩وٟیسً ،بساَلًلی٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَىٔی ًَی ُ
َّاغ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩ساِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟبسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ض ِ ٥کَاُ ٧وا
وًَ ٪ل َی ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا ا ِطت َ َ ٍ ِوا ك َ ٌَا ّ٣ا ٔجزَآّا أَ َِ ٪یبٔی ٌُو ُظ فٔی َ٣کَأ٧ض ٔ َِ ٥حًَّی یُ ِؤ ُوو ُظ ِلٔ َی
ُرضب ُ َ
يَِ
رٔ َحأٟض ٔ ِ٥
ایعش نبفدیل،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،اسمل،رضحت دبعاہللنبرمعےسرفاتی رکےتںیہاںوہںےنایبؿایک ہکولگروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیم امراھکےت ےھتہکبجاانج ادنازےےس رخدیےت (ریغبفزؿےک)اتہک فہاؿولغںوکرخدیاریک
ہگجرپہنںیچیب،بجکتہکفہا ےناکھٹےنرپہنآںیئ۔
رافی  :ایعشنبفدیل،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجرکےناکایبؿ
زعتریافرادبیکدقماراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1749

راوی ً :بساً ،٪بساہلل  ،یو٧ص ،زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َوةُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا اَ ِ ٧ت َ٘ َ٥
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
ُح َ٣ا ٔ
ت اہللٔ َٓ َي َِ ٨ت٘ ٔ َِ ٥هَّلِل
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟ ٥َ ٠شطٔ فٔی َط ِی ٕئ یُ ِؤتَی َِِٔ ٟیطٔ َحًَّی یُ َِ ٨ت َض َ
ک ُٔ ُ ٩ِ ٣
دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ذات یک اخرط یسک دقمہم ںیم وج آپ ےک اپس وہات ااقتنؾ ںیہن ایل ،بج کت ہک دخا یک  جوتمں یک رپدہ
دریہنوہیت(،بجااسیوہاتوتاہلل)ےکےئلااقتنؾےتیل۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع

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

اسصخشاکایبؿسجےنےبایحح ےکاکؾافرآولدیگافرتمہتوکریغبوگاہےکایبؿیک...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
اسصخشاکایبؿسجےنےبایحح ےکاکؾافرآولدیگافرتمہتوکریغبوگاہےکایبؿایک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1750

راوی ً :لی ،سٔیا ،٪زہزی ،سہ ١ب ٩سٌس

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن َوأََ٧ا ابِ َُ ٩خ َِ ٤ص
َف َ ٚبَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ز ِو ُج َضا ََ ٛذبِ ُت ًََِ ٠ی َضا ِ ٔ ِ ٪أَ َِ ٣شِٜت َُضا َٗا ََ َٓ ٢حٔٔوِ ُت ذَا َک ٔ ٩َ ٣اٟزُّصِز ٔ ِّی ِ ٔ َِ ٪جائ َ ِت بٔطٔ ََ ٛذا
رش َة َس َّ ٨ة َ َّ
ًَ ِ َ
َ
َّ
ُک ُظ
َو ََ ٛذا َٓ ُض َو َوِ ٔ َِ ٪جائ َ ِت بٔطٔ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٛأُ َّ ٧ط َو َ َ
ُح ْة َٓ ُض َو َو َسُ ٌِ ٔ٤ت اٟزُّصِز ٔ َّی َي ُ٘و َُ ٢جائ َ ِت بٔطٔ ٔ ٠ٟٔذی یُ ِ َ
یلع،ایفسؿ،زرہی،لہسنب دعسےسرفاتیرکےتںیہ ہکدفاعلؿ رکےنفاےلآےئافرںیماسفتقدنپرہاسؽاک اھت،آپ ےن
اؿ دفونں ےک درایمؿ رفتقی رکا دی ،اس ےک وشرہ ےن اہک ہک ںیم اےس ا ےن اپس روھکں اگ ںیم ےن اس رپ وھجن وبال ،ایفسؿ اک
ایبؿےہہکںیمےنزرہیےسہییھبایدایکہکارگوعرتےنااسیہچبانجوتفہرمداچسےہافرارگااسیااسیینعیلکپھچیکرطحدیپاوہاوت
فہوھجاٹےہافرںیمےنزرہیوکایبؿرکےتوہےئانسہکاسےکااسیہچبدیپاوہاوجربااھجمساجاتےہ۔
رافی  :یلع،ایفسؿ،زرہی،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجرکےناکایبؿ
اسصخشاکایبؿسجےنےبایحح ےکاکؾافرآولدیگافرتمہتوکریغبوگاہےکایبؿایک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1751

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪ابواٟز٧ازٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س

ض ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن
ََک ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا أَبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ ٢ذ َ َ
ک
َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ط َّساز ٕه ٔ َی َّأًٟی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ُُ ٨ِ ٛت َرا ٔج ّ٤ا ا َِ ٣زأَ ّة ًَ َُِ ٩يِ ٍ ٔبَ ِّي َٕ ٨ة َٗا ََ ٢لَ ت ٔ َِ ٠
ا َِ ٣زأَ ْة أَ ًِ َِ ٨َ ٠ت

یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اوبازلاند،اقمس نبدمحمےسرفاتی رکےتںیہانبابعسریض اہللاعتٰیلہنعےندفاعلؿ رکےنفاولںاکذرک
ایکوتدبعاہللنبدشادےناہکہکفہفیہوع رتیھتسجےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکارگںیمیسک
وعرتوکریغبوگاہےک راسگررکات،اںوہںےناہکہکفہوعرتاالعہینرباح رکیتیھت۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اوبازلاند،اقمسنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجرکےناکایبؿ
اسصخشاکایبؿسجےنےبایحح ےکاکؾافرآولدیگافرتمہتوکریغبوگاہےکایبؿایک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1752

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕٟ ،یث ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسٗ ،٥اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ

اػ ُ ٥بِ ًَُ ٩س ٓ ٕ
ک َٗ ِو َّل ث ُ َّ٥
َک اَّ ٟت ََل ًُ َُ ٨ِ ٔ ً ٩س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َٔ ًَ ٢
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔی فٔی ذََ ٔ ٟ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ذُ ٔ َ
یت ب ٔ َض َذا ِ ٔ ََّل ِ َ٘ ٔ ٟولٔی ٓ ََذصَ َب بٔطٔ ِلٔ َی
ْص َٖ َوأَ َتا ُظ َر ُج ِْ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١و ٔ٣طٔ َي ِظُٜو أََّ٧طُ َو َج َس َ ٍَ ٣أَصِٔ٠طٔ َر ُج َّل َٓ َ٘ا ًََ ٢ا ٔػ ْ٣َ ٥ا ابِ ُتُ ٔ ٠
ا ِن َ َ

اِ ٠ٟح َٔ ٥سب ٔ َم َّ
َفا َٗٔ٠ی ََّ ١
اٟظ ٌَز ٔ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
ک اٟزَّ ُج ُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َ ٍ ُظ ب ٔ َّأ ٟذی َو َج َس ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٣زأَ َت ُط َوک َ َ
ِ ٣ُ ١ؼ َ ًّ
اِ ٠ٟح َٔ٘ َٓ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اَّ ٪أ ٟذی ا َّزع َی ًََِ ٠یطٔ أَُ َّ ٧ط َو َج َس ُظ ً ٔ َِ ٨س أَصِٔ٠طٔ آ َز ََ ٦خس َّٔل َٛثٔي َ ٍ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَي ِّ ِن
َوک َ َ
ُّ
َّ
ََک َز ِو ُج َضا أَُ َّ ٧ط َو َج َس ُظ ً ٔ َِ ٨س َصا ٓ َََل ًَ َ ٩أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ١
ٓ ََو َؿ ٌَ ِت َطبٔی ّضا بٔاَّ ٟز ُج ٔ ١أ ٟذی ذ َ َ
ک
َٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض فٔی ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص ه ٔ َی َّأًٟی َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َر َج ُِ ٤ت أَ َح ّسا بٔ َِي ِ ٍ ٔبَ ِّي َٕ ٨ة َر َج ُِ ٤ت َص ٔذظ ٔ َٓ َ٘ا َََ ٢ل ت ٔ َِ ٠
اٟشو َئ
ا َِ ٣زأَ ْة کَاِ َ ٧ت تُوِ ضٔزُ فٔی ِاْل ٔ ِس ََلُّ ٔ ٦
دبعاہللنبوی ف،ثیل،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنباقمس،اقمسنبدمحم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےت
ںیہاںوہں ےنایبؿایکہک یبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےک اسےنمدفاعلؿرکےن اکذرک ایکایگ وتاقمسنب دعی ےناس ےکقلعتمھچک
ابتیہک،رھپفا سالچایگ،افراسےکاپساسیکوقؾاکاکیآد یآایافراکشتیرکےناگلہکاےنساینپویبیےکاسھتاکیصخش
وکاپایوتاعمصےناہکہکںیماسںیمرصػڑبےوبؽےکابثعالتبمایکایگ،انچہچنفہاس وکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپسےل
ےئگافراسآد یےکقلعتمایبؿایک،سجوکاینپویبیےکاسھتداھکی،فہصخشوخدوتزردمگوگتشفاالدیسےھابولںفاالاھتافرفہ
صخشسجےکقلعتمدوعیایکاھت،ہکاسوکاینپویبیےکاسھتاپایےہ،دنگؾوگںرھبیڈنپویلںفاالافررپوگتشاھتوتآرضحنت
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس وک اظرہ رکدےانچہچن اس وعرت ےن اسؽ ےک مہ وصرت ہچب انج سج ےک قلعتم اس ےک
وشرہ ےن ایبؿ ایک اھت ،اس وک اینپ ویبی ےک اپس اپای وت آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اؿدفونں ےک درایمؿ اعلؿ رکاای ،اکی
صخشےن وجاسسلجمںیم اھت انبابع سریضاہللاعتٰیلہنع ےناہک ایکفہفیہوعرت یھت سجےکقلعتم یبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاھتہکارگںیمیسکوکریغبوگاہےک راسگررکاتوتاسوک راسگررکاتاںوہںےناہکںیہنہکلبفہوعرتیھتوجاالسؾںیماالعہین
رباح رکیتیھت۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،ثیل،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنباقمس،اقمسنبدمحم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشدیدشہوعرتوکزانءےکاسھتمہتمرکےناکایبؿ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ

اشدیدشہوعرتوکزانءےکاسھتمہتمرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1753

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،س٠امی ،٪ثور ب ٩زیس ،ابواِٟیث ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪ثَ ِورٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟرش ُک بٔاہللٔ َو ِّ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِجتَٔ٨بُوا َّ
اٟش ِب ٍَ ا ِ٤ُ ٟوبٔ َ٘ا ٔ
 ١أِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟی َُح ََّ٦
َح َو َٗ ِت ُ
اٟش ِ ُ
ت َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا صَُٗ َّ٩ا َِ ِّ ٢
ت ا َِِ ٟآ ََٔل ٔ
ت ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ٨َ ٣ا ٔ
٣َ ١ا ٔ ٢ا َِ ٟيت ٔٔیَ ٥واَّ ٟت َولِّی یَ ِو َ ٦اٟزَّ ِح ٕٔ َو َٗ ِذ ُٖ ا ِِ ٤ُ ٟح َؼ َ٨ا ٔ
ت
 ١اِّ ٟزبَا َوأَک ِ ُ
اہللُ ِ ٔ ََّل بٔا َِ ٟح َِّ ٙوأَک ِ ُ

دبعازعلسی نب دبعاہلل  ،امیلسؿ ،وثر نب زدی ،اوباثیغل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی
رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک است کلہم زیچفں ےس وچب ،ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل فہ ایک زیچںی ںیہ؟ آپ ےن رفامای ہک اہلل
ےکاسھتیسکوکرشکیرکانافراجدفافرسجاجؿوکاہللاعت یےن جاؾایکےہاس اکوساےئقحےکلتقرکانافروسداھکان،افرمیتیاک
امؽاھکان،افرگنجےکدؿتشپریھپرکاھبگاجانافراغلف،ومنم،اپکدانموعروتںرپزانیکتمہتاگلان۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،امیلسؿ،وثرنبزدی،اوباثیغل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغومںرپتمہتاگلےناکایبؿ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
الغومںرپتمہتاگلےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1754

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ب ٩سٌیسٓ ،ـی ١بُ ٩زوا ،٪اب ٩ابی نٌی ،٥حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی نُ ٌِ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِی ٔ ١بِ َُٔ ٩زِ َو َ

و٤َ َٛ ٪ا َٗا َ٢
یئ ٔ٤َّ ٣ا َٗا َُ ٢جَ ٔ ٠س َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ِ ٔ ََّل أَ ِ ٪یََ ُٜ
أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ذ َٖ ََ ُ٠٤ِ ٣وُ ٛط َوص َُو بَز ٔ ْ
دسمد،ییحینبدیعس،لیضفنبزغفاؿ،انبایبمیعن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایک
ہکںیمےناوبااقلمسوکرفامےتوہےئانسہکسجےنا ےنالغؾرپتمہتاگلح افرفہاستمہتےسربیاھتوتایقتمےکدؿاسوک
وکڑےںیگلےگ،رگمہیہکفہالغؾااسییہوہاسیجہکاسےکامکلےناہک۔
رافی  :دسمد،ییحینبدیعس،لیضفنبزغفاؿ،انبایبمیعن،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکاامؾیسکصخشوکمکحدےاتکسےہہکاسیکریغوموجدیگںیمیسکرپدحاگلےئ...
ابب  :گنجرکےناکایبؿ
ایکاامؾیسکصخشوکمکحدےاتکسےہہکاسیکریغوموجدیگںیمیسکرپدحاگلےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1755

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،ابً ٩ي٨یہ ،زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ زیس ب٩
خاٟس جہىی

ٕ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َزیِ ٔس بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
اب اہللٔ َٓ َ٘ َا٦
َخإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی َٗ َاَل َجا َئ َر ُج ِْ ١لٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِن ُظ ُس َک اہللَ ِ ٔ ََّل َٗ َـ ِی َت بَ ِي َ٨َ ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ

اب اہللٔ َوأِذ َِ ٪لٔی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪أَ ِٓ َ٘ َط ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس َ ٚاٗ ِٔف بَ ِي َ٨َ ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
َخ ِؼ ُُ ٤ط َوک َ َ
أ ًَ ٪شیّٔا فٔی أَصِ َٔ ١ص َذا َٓزَنَی بٔا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓا ِٓ َت َسیِ ُت ٔ٨ِ ٣طُ بٔٔ٤ائَةٔ َطاة ٕ َو َخازَٔ ٕ ٦وِنِّٔی َسأ َ ُِ ٟت رٔ َج ّاَل ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ١
ُٗ َِ٘ َٓ ١ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ابِىٔی ک َ َ
َ
یب ًَاَ ٕ ٦وأَ ًََّ ٪ل َی ا َِ ٣زأَة ٔ َص َذا اَّ ٟز ِج ََ٘ َٓ ٥ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََلَ ِٗ ٔـي َ َّن
ا َِٓ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأ ِخبَ ٍُونٔی أَ ًََّ ٪ل َی ابِىٔی َجَِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ َ
یب ًَاَ ٕ ٦و َیا أ ُِ َ ٧ی ُص اُِ ُس ًَل َی ا َِ ٣زأَة ٔ َص َذا
ک َو ًَل َی ابَِ ٔ ٨
اب اہللٔ ا ِٔ٤ٟائ َ ُة َوا َِ ٟداز ٔ َُ ٦ر ٌّز ًََِ ٠ی َ
بَ ِي َ٤َ ُٜ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
ک َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ ُ

َف َج ََ ٤ضا
ٓ ََشَِ ٠ضا َٓإ ٔ ِ ٪ا ًِت َ َ ٍٓ َِت ٓ ِ
َار ُج َِ ٤ضا َٓا ًِت َ َ ٍٓ َِت َ َ
دمحم نب وی ف ،انب ہینیع ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع زدی نب اخدل ینہج ےس رفاتی
رکےتںیہاؿدفونںےنایبؿایکہکاکیصخشیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم احرضوہاافراہکہکںیمآپوکاہللیکمسق
داتی وہں ہک امہرے درایمؿ  اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکدںی اس رفقی ےن وج دھجمسار اھت اہک ہک امہرے درایمؿ  اتب اہلل ےک
اطمقبہلصیفرفامںیئ،افرےھجمااجزتدںیہکںیمرعضرکفوتآپےنرفامایہکایبؿرکاسےناہکہکریمااٹیباسےکاہںجادفری
رپاھت(امکلےناہکہکعشنفےسرمادجادفرےہ)اسیکویبیےسریمےےٹیبےنزانایک،ولوگںےناہکریمےےٹیبوکرمجےہںیم
ےنوسرکبایںدے رک افر اکیولڈنیدفہی ںیمددیی ،رھپںیمےنالہملع ےسوپاھچ وتاںوہںےناتبایہکریمے ےٹیبوکوسوکڑے
اگلےئاجںیئےگ افر اکی اسؽیک الجف ین،آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکاسذات یکمسقسج ےکہضبق ںیمریمیاجؿ
ےہںیم اتباہللےکاطمقبہلصیفرکفںاگ،رکبایںافرولڈنیوتںیہمتفا سیکاجیتںیہ،افرریتےےٹیبرپوسدرےافراکیاسؽ
الجف ین ےہ افر مت اے اسین اس یک ویبی ےک اپس حبص اجؤ ارگ فہ ارقار رکے وت اوکس رمج رکف اس ےن ارقار ایک وت اےس  راسگر رکدای
ایگ۔
رافی  :دمحمنبوی ف،انبہینیع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبت،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعزدینباخدلینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکسجےنیسکومنموکدمعتمالتقایکوتاساکدبہلمنہجےہ...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکسجےنیسکومنموکدمعتمالتقایکوتاساکدبہلمنہجےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1756

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،جزیز ،اً٤ع ،ابووائ٤ً ،١زو بَ ٩جی١

َ ِحبٔی ََٗ ١ا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٗا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ ٕ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ١زٔو بِ َٔ ُ ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی َّ
ک َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ٌّی َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ َِ ٪ت ِ٘ ُت ََ ١وََ ٟس َک َخ ِظ َی َة أَ ِ٪
اٟذٔ ِ ٧ب أَ ِٛبَ ٍُ ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َٗا َ ٢أَ َِ ٪ت ِس ًُ َو ِهَّلِل ًّ ٔ ٧سا َوص َُو َخ ََ َ٘ ٠

و ٍَ ٣َ ٪اہللٔ ِ ٔ َّ ٟضا
ک َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ٌّی َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ِ ٪تُزَان ٔ َی ب ٔ َحٔ٠ی َٔ ٠ة َجارٔ َک َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١ت ِؼسٔي َ٘ َضا َو َّأ ٟذ َ
َی ِل ٌَ ََ ٌَ ٣َ ٥
یََ ٩ل َی ِسًُ َ
ک یَ َِٙ ٠أَثَا ّ٣ا ِاْلیَ َة
ُوَ ٪و ََ ٩ِ ٣ئ ٌَِ ِ ١ذََ ٔ ٟ
و ٪اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟی َُح ََّ ٦اہللُ ِ ٔ ََّل بٔا َِ ٟح َِّ ٙو ََل یَزَِ ٧
آِ َو ََل َي ِ٘ ُتَ ُ٠
ََ

ہبیتق نب دیعس ،رجری ،اشمع ،اوبفالئ ،رمعف نب رشلیج ےس رفاتی رکےت ںیہ دبعاہلل ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش ےن رعض ایک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکؿاسانگہاہللےکزندکیڑباےہ؟آپےنرفامایہکہیہکوتاہللاکرشکیانبےئ،احالہکناسےن
ےھجت دیپا ایک ےہ اس ےن وپاھچ ہک اس ےک دعب وکؿ اس؟ آپ ےن رفامای ہک وت اینپ افالد وک لتق رکے اس ڈر ےس ہک فہ ریتے اسھت
اھکےئیگ،اسےنوپاھچرھپوکؿاس؟آپےنرفامایہکرھپریتاا ےنڑپفیسیکویبیےسزانرکان،انچہچناہللےناسیکدصتقیرفامےت
وہےئ ہی آتی انزؽ یک ہک وج ولگ اہلل ےک اسھت یسک دفرسے وبعمد وک ںیہن اکپرےت افر ںیہن لتق رکےت اس اجؿ وک ےسج اہلل ےن
 جاؾایکرگمقحےکاسھتافرزانںیہنرکےت۔اتآرخآتی۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،اشمع،اوبفالئ،رمعفنبرشلیج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکسجےنیسکومنموکدمعتمالتقایکوتاساکدبہلمنہجےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1757

راوی ً :لی ،اسح ٙب ٩سٌیس ب٤ً ٩زوب ٩سٌیس بً ٩اؾ ،سٌیس ب٤ً ٩ز ب ٩سٌیس بً ٩اؾ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
اؾ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ا ٚبِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ

ُحا ّ٣ا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩َِ ٟ ٥َ ٠یَزَا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ُ ٣فٔی ُٓ ِش َح ٕة ٔ ٩ِ ٣زٔیٔ٨طٔ َ٣ا  ٥َِ ٟي ُٔؼ ِب َز ّ٣ا َ َ
یلع ،ااحسؼ نب دیعس نب رمعفنب دیعس نب اعص ،دیعس نب رمع نب دیعس نب اعص ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
رکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہک ومنمہشیمہاشکدیگںیمراتہےہبجکتہک
فہوخؿانقحںیہنرکاتےہ۔
رافی  :یلع،اقحسنبدیعسنبرمعفنبدیعسنباعص،دیعسنبرمعنبدیعسنباعص،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکسجےنیسکومنموکدمعتمالتقایکوتاساکدبہلمنہجےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1758

راوی  :اح٤س ب ٩يٌ٘وب ،اسحا ٚاپ٨ے واٟسسے وہ حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ َُ ٩سٌٔی ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی یُ َح ِّس ُث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٩ِ ٣ٔ ٪َّ ٔ ِ ٢و َركَا ٔ
ت
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ

ک َّ
َحأ ٦بٔ َِيِ ٍ ٔح ٔ ِّ٠طٔ
ْخ َد  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ِو َٗ ٍَ َنٔ َِشطُ ٓ َٔیضا َس ِٔ َ
اٟسٔ ٦ا َِ َ ٟ
اَلِ ُ ُ٣ورٔ َّأًٟی َلَ ََ ِ ٣

ادمحنبوقعیب،ااحسؼا ےنفادلےسفہرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیسک
وکانقحلتقرکان،اؿکلہماومرںیمےسےہنجںیمڑپےنفاےلاکانلکنتہبیہدوشارےہ۔
رافی  :ادمحنبوقعیب،ااحسؼا ےنفادلےسفہرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ

اہللاعت یاکوقؽہکسجےنیسکومنموکدمعتمالتقایکوتاساکدبہلمنہجےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1759

٣وسی ،اً٤ع ،ابووائ ،١حرضت ًبس اہلل
راوی ً :بیس اہلل بٰ ٩

وسی ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّو ُ٣َ ٢ا
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩

ض فٔی ِّ
ئ
اٟس َ٣ا ٔ
ُي ِ٘ َضی بَي ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ

دیبعاہللنبومیس،اشمع،اوبفالئ،رضحتدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکبسےسےلہپولوگںےکاؿدقمامتاکہلصیفایکاجےئاگوجلتقےکقلعتموہںےگ۔
رافی  :دیبعاہللنبومٰیس،اشمع،اوبفالئ،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکسجےنیسکومنموکدمعتمالتقایکوتاساکدبہلمنہجےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1760

راوی ً :بساً ،٪بساہلل  ،یو٧ص ،زہزیً ،لاء ب ٩یزیسً ،بیس اہلل بً ٩سی٘٣ ،ساز ب٨ٛ ٩سی

یس أَ ًَُّ ٪ب َ ِی َس اہللٔ بِ ًََ ٩س ٓ ٕ
ٔی َح َّسثَ ُط أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩یَز ٔ َ

اَ ٪طض ٔ َس بَ ِس ّرا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ٢
یٕ بَىٔی ُزص َِز َة َح َّسثَ ُط َوک َ َ
ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا َز بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا ِل ٔ٨ِ ٜس َّٔی َحَ ٔ ٠
َرض َب َیسٔی ب ٔ َّ
اٟش ِی ٕٔ َٓ َ٘ َل ٌَ َضا ث ُ َََّ ٥لذَ ٔ٣ىِّی بٔظَ َح َزة ٕ َو َٗا َ ٢أَ ِسُ ٤َِ ٠ت ِهَّلِل آ ِٗ ُت ُ٠طُ َب ٌِ َس أَ ِ٪
اہللٔ ِنِّٔی َُ ٔ ٟ٘
یت ک َ ٔ ّ
اَفا َٓا ِٗت َ َت ِ٨َ ٠ا ٓ َ َ

َّ
َّ
ک َب ٌِ َس َ٣ا
ْط َح ِ ٔ ِح َسی َی َس َّی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ذََ ٔ ٟ
َٗاََ ٟضا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٥َ ٠ل َت ِ٘ ُت ُِ ٠ط َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓإُٔ َّ ٧ط َ َ

َٗ َل ٌَ َضا آ ِٗ ُتُ ُ٠ط َٗا ََ ٢لَ َت ِ٘ ُت ُِ ٠ط َٓإ ٔ َِ َٗ ٪ت َِ ٠ت ُط َٓإُٔ َّ ٧ط ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٟت َٔک َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِ٘ ُت َُ ٠ط َوأََ ِ ٧ت ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٟتٔطٔ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ي ُ٘و َ ٢کََ ٤َ ٔ ٠ت ُط َّأًٟی َٗا َ٢
اَ ٪ر ُج ْ١
یب بِ ُ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ِ٘ ٔ٤٠ِ ٔ ٟ ٥َ ٠ساز ٔ ِٔذَا ک َ َ
َو َٗا ََ ٢حب ٔ ُ
١
ک َُ ٨ِ ٛت أََ ِ ٧ت تُ ِدف ٔی ِ ٔ َی٤اَ َ ٧
ُِ ٣ؤ ٔ ٩ْ ٣یُ ِدف ٔی ِ ٔ َی٤اُ َ ٧ط َِ َٗ ٍَ ٣ؤَّ ُٛ ٕ ٦ارٕ َٓأَهِ َض َز ِ ٔ َی٤اَ٧طُ َٓ َ٘ َت َِ ٠ت ُط َٓ ََ ٜذَ ٔ ٟ
ک ب ٔ ََ َّٜ٤ة ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ُ
دبع اؿ ،دبعاہلل  ،ویسن ،زرہی ،اطعء نب سیدی ،دیبع اہلل نب دعی ،دقماد نب دنکی ،ینب زرہہ ےک فیلح ےس وج ہک روسؽ اہلل ف ےک
اسھت گنج دبر ںیم رشکی وہےئ ےھت ،رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسارگںیمیسکاکرفےسولم ںافرفہریمےاسھتگنجرکےافرولتارےسریمااہھتاکندے،رھپدرتخیکآڑںیمانپہےلرک
ےہکںیماہللاکعیطموہں(،ینعاالسؾےلآای)وتایکاسےکاسرطحم ےنےکدعباسوکلتقرکدفں؟روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکاوکسلتقہنرکف،اںوہںےن رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسےنریمااہھتاکنڈاال،رھپہیہملکاس
ےنریمااہھتاکےنٹےکدعباہکےہ،ایکںیم(رھپیھب)اسوکلتقہنرکف۔آپےنرفامایہکاہںاےسلتقہنرکف،ارگمتےناےسلتق
رکدایوتفہاہمتریہگجلتقرکےنےسلبقفا ی احتلںیموہاگافرمتاسےکہملکم ےنےسلبقفا یاحتلںیموہےگ،بیبحنبایب
رمعہےندیعسےساںوہںےنانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیایکےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےندقمادےسرفامایہک
بج وکح  ومنم صخش ا ےن اامیؿ وک اکرففں ےک اسھت اپھچےئ وہےئ وہا افر اےنس ا ےن اامیؿ وک اظرہ رکدای رھپ مت ےن اس وک لتق
رکدایوتایسرطحمتیھب ںیمےلہپاانپاامیؿاپھچےترھپےتےھت۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،اطعءنبسیدی،دیبعاہللنبدعی،دقمادنبدنکی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽفنماایحاھیکریسفت۔...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفنماایحاھیکریسفت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1761

راوی ٗ :بیؼہ ،سٔیا ،٪اً٤عً ،بساہلل ب٣ ٩زہَّ٣ ،سو ،ٚحرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
یؼ ُة َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
اًَ ٪ل َی ابِ ٔ ٩آ َز َ ٦اَلِ َ َّو َٔ ٨ِ ٣ٔ ١ْ ِٔ ٔ ٛ ٢ضا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل ُت ِ٘ َت ُ
َ ١نٔ ِْص ِ ٔ ََّل ک َ َ
ہصیبق،ایفسؿ،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رسمفؼ،رضحت دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج اجؿ یھب لتق یک اجیت ےہ اس (ےک انگہ) اک اکی ہصح آدؾ ہیلع امالسؾ ےک ےلہپ ےٹیب (ینع
اقلیب)رپوہاتےہ۔
رافی  :ہصیبق،ایفسؿ،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رسمفؼ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفنماایحاھیکریسفت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1762

راوی  :ابواٟوٟیس ،طٌبہ ،واٗس بً ٩بساہلل اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢واٗ ٔ ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ

اب َب ٌِ ٕف
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َتزِ ٔج ٌُوا َب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا َي ِ ٔ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ

اوباولدیل،ہبعش،فادقنبدبعاہللا ےنفا دلےسفہرضحت دبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتیرکےت ںیہ اںوہںےن ایبؿ
ایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکریمےدعباکرفہنوہاجانہکاکیدفرسےیکرگدںینامرےنوگل۔
رافی  :اوباولدیل،ہبعش،فادقنبدبعاہللا ےنفادلےسفہرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفنماایحاھیکریسفت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1763

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہً ،لی ب٣ ٩سرک ،ابوزرًہ ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز ،حرضت جزیز

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ٣ُ ٩سرٔ ٕک َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ُز ِر ًَ َة بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ٩
رض ُب َب ٌِ ُـ٥ِ ُٜ
اض ََل َت ِز ٔج ٌُوا َب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا َي ِ ٔ
َجزٔیز ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ ِ
است َ ِٔ ٨ؼ ِت اَ ٨َّ ٟ
َ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُک َة َوابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
رٔ َٗ َ
اب َب ٌِ ٕف َر َوا ُظ أبُو بَ ِ َ

دمحم نب اشبر ،دنغر ،ہبعش ،یلع نب ودرک ،اوبزرہع نب رمعف نب رجری ،رضحت رجری ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ۃجح اولداع ےک ومہعق رپ رفامای ہک ولوگں وک اخومش رک دف(رھپ رفامای) مت ریمے دعب اکرف ہن وہ اجان ہک اکی
دفرسےیکرگدںینامرےنوگل،اوبرکبافرانبابعسےناسوکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،یلعنبودرک،اوبزرہعنبرمعفنبرجری،رضحترجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفنماایحاھیکریسفت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1764

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہَ ،فاض ،طٌيیً ،بساہلل ب٤ً ٩زو

ض ًَ َِّ ٩
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ َ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ٩
َفا ٕ
َف َح َّسث َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٔ ٩

وض َط َّ
َا ُک بٔاہللٔ َو ًُ ُ٘ ُ
ک ُط ٌِ َب ُة َو َٗا َ٢
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ ٔ ٩أَ ِو َٗا َ ٢ا َِ ٟیٔ٤ي ُن ا ُِ ٤ُ َِ ٟ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِل ََ ٜبائٔزُ ِاْل ٔ ِ َ
وض َوًُ ُ٘ ُ
 ١أِ ٔ٨َّ ٟص
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ ٔ ٩أَ ِو َٗا ََ ٢و َٗ ِت ُ
َا ُک بٔاہللٔ َوا َِ ٟیٔ٤ي ُن ا ُِ ٤ُ َِ ٟ
ٌَُ ٣ا ْذ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢ا ِل ََ ٜبائٔزُ ِاْل ٔ ِ َ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رفاس ،یبعش ،دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای ہک ریبکہ (انگہ) ہی ںیہ ہک اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی انبےئ ،افر فادلنی یک انرفامین ،ای رفامای ہک نیمی ومغس اس ںیم
ہبعشوککشوہاےہافراعمذےناہکہکمہےسہبعشےنایبؿایکہکآپےنرفامایریبکہانگہ(ہیںیہ)اہللےکاسھتیسکوکرشکیانبان
افرنیمیومغسافرفادلنییکانرفامینرکانایرفامایہکاجؿاکلتقرکان۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رفاس،یبعش،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفنماایحاھیکریسفت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1765

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟؼ٤س ،طٌبہً ،بیس اہلل ب ٩ابی بُک ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرضٔ َی
اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِلَ َٜبائٔزُ ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو َوص َُو ابِ ُِ ٣َ ٩ز ُزو َٕ ٚح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ ٔ٩
 ١أِ ٔ٨َّ ٟص َوًُ ُ٘ ُ
َا ُک بٔاہللٔ َو َٗ ِت ُ
ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِٛبَ ٍُ ا ِلَ َٜبائ ٔز ٔ ِاْل ٔ ِ َ

َو َٗ ِو ُ ٢اٟزُّورٔ أَ ِو َٗا ََ ٢و َط َضا َزةُ اٟزُّورٔ

ااحسؼنبوصنمر،دبعادمصل،ہبعش،دیبعاہللنبایبرکب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اراشد رفامای ہک ریبکہ انگہ (ہی ںیہ) (دفرسی دنس) رمع ،ہبعش ،انب ایب رکب ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک ریبکہ انگوہں ںیم بس ےس ڑباانگہ ہی ںیہ ،اہلل ےک اسھت یسک وکرشکی انبان ،افر اجؿ وک لتق رکان

افرفادلنییکانرفامینرکانافروھجنوبانل۔ایرفامایہکوھجیٹوگایہدانی۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعادمصل،ہبعش،دیبعاہللنبایبرکب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفنماایحاھیکریسفت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1766

راوی ٤ً :زو ب ٩زرارہ ،ہظی ،٥حؼين ،ابوهبیا ،٪اسا٣ہ ب ٩زیس ب ٩حارث رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩حارٔثَ َة َرض َٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُح َؼي ِْن َح َّسثَ َ٨ا أَبُو هَ ب ِ َی َ
َح َٗةٔ ُٔ ٩ِ ٣ج َض ِي ََ ٨ة َٗا َََ ٓ ٢ؼ َّب ِح َ٨ا ا ِِ َ٘ ٟو َََ ٓ ٦ضزَ ِ٨َ ٣اص ُِ٥
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا یُ َح ِّس ُث َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠لٔ َی ا َِ ُ ٟ

َٗا ََ ٢و َٟحٔ ِ٘ ُت أََ٧ا َو َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ َر ُج َّل ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َُ ٔظي َ٨ا ُظ َٗا ََ ٢لَ ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َٗا ََّ َٜ َٓ ٢
ٕ ًَ ِ٨طُ اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی
ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢لٔی َیا أ ُ َسا َُ ٣ة أَ َٗ َت َِ ٠ت ُط
ٓ ََل ٌَ ُِ ٨ت ُط بٔزُ ِ٣هٔی َحًَّی َٗ َت ُِ ٠ت ُط َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا بَ َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ

اَ ٣ُ ٪ت ٌَوِّذّا َٗا َ ٢أَ َٗ َت َِ ٠ت ُط َب ٌِ َس َ٣ا َٗا ََ ٢لَ ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َزا َ٢
َب ٌِ َس َ٣ا َٗا َََ ٢ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
ک ا َِ ٟی ِؤ ٦
یُ َُک ُِّرصَا ًَل َ َّی َحًَّی َت َِ ٨َّ ٤ی ُت أَنِّی  ٥َِ ٟأَ ُ ٩ِ ٛأَ ِسُ ٤َِ ٠ت َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
رمع فنبزرارہ،میشہ،نیصح،اوبنایبؿ،ااسہمنبزدینباحرثریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکمہ
ولوگںوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہنیہجےک اکیہلیبقیکرطػگنجےکےئلاجیھب،مہولوگںےنحبص وہےتیہاؿرپ
ہلمحرکدای،افراؿ وکتسکشددیی،اؿاکایبؿےہںیمافراکیااصنریاسہلیبقےکاکیآد یےکاقملبوہےئ،بجمہےناؿ
رپہلمحایکوتاسےناہکالاہلاالاہلل،ااسہماکایبؿےہہکااصنریوتاسےسرکےئگنکیلںیمےنا ےنزینےےساسوکامرا،اہیں
کت ہک ںیم ےن اس وک لتق رکدای ،بج مہ فا س آےئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ربخ یلم وت آپ ےن ھجم ےس رفامای ہک اے
ااسہمایکوتےناےسالاہلاالاہللم ےنےکدعبیھبلتقرکدای،ںیمےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسےنرصػاینپاجؿ

ناچےن ےک ےئل ہی اہک اھت ،آپ ےن رفامای ایک وت ےن ال اہل اال اہلل ےک م ےن ےک دعب یھب لتق رکدای ،آپ ایس رطح ابر ابر رفامےت رےہ،
اہیںکتہکںیمآرزفرکےناگلہکاکشآجےسےلہپاملسمؿہنوہاوہات۔
رافی  :رمعفنبزرارہ،میشہ،نیصح،اوبنایبؿ،ااسہمنبزدینباحرثریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفنماایحاھیکریسفت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1767

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕٟ ،یث ،یزیس ،ابواٟدي ٍ ،ػ٨ابهی ،حرضت ًبازہ ب ٩ػا٣ت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اٟؼ َ٨ابٔه ٔ ِّی ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ ًَ ُِّ ٩

رش َک بٔاہللٔ َط ِیئّا َو ََل
ئ َّأ ٟذ َ
ی ٩بَا َي ٌُوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَا َي ٌِ َ٨ا ُظ ًَل َی أَ ََِ ٪ل نُ ِ ٔ
ًَ ِ٨طُ َٗا َِ ٢نِّٔی ٔ ٩ِ ٣اَ َ٘ ٨ُّ ٟبا ٔ
ک
َن ِ ٔ
ک َٓإ ٔ ِٔ َُ ٪ظي َ٨ا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َّس ََ ٚو ََل َ٧زِن ٔ َی َو ََل َن ِ٘ ُت َ ١اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟی َُح ََّ ٦اہللُ َو ََل َ ٨ِ َ ٧تض ٔ َب َو ََل َن ٌِ ٔص َی بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة ِ ٔ ِ٨َ ٠ِ ٌَ َٓ ٪ا ذََ ٔ ٟ
ک ِلٔ َی اہللٔ
اَ َٗ ٪ـا ُئ ذََ ٔ ٟ
َط ِیئّا ک َ َ

دبعاہللنبوی ف،ثیل،سیدی،اوبا،ریخ،انصیحب،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿ
ایکہکںیماؿابقنءںیمےسوہںوہنجںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآ ہلفملسےس تعییکیھتمہولوگںےناسابترپ تعییک
یھت ،یسک زیچ وک اہلل ےکاسھت رشکی ہن انبےئ ےگ ،افر ہن وچری رکںی ےگ افر ہن زان رکںی ےگ ،افر ہن یسک اجؿ وک لتق رکںی ےگےسج
اہللےن جاؾایکےہافرہنولن امررکںیےگافرہنرفامینرکںیےگ،ارگمہےنہیرکایل وتامہرےےئلتنجےہافرارگاؿںیمےس
یسکےکرمبکتوہےئوتاساکہلصیفاہللےکاہھتںیمےہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،ثیل،سیدی،اوبا،ریخ،انصیحب،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفنماایحاھیکریسفت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1768

راوی ٣ :وسی ب ٩اسٌ٤ی ،١جویزیہ٧ ،آٍ ،حرضت ًبس اہلل

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُج َویِزٔیَ ُة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ح َِ ٠َ ًَ ١َ ٤ي َ٨ا ِّ
وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟش ََل َح ََِٓ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا َر َوا ُظ أَبُو َُ ٣

ومیسنب اامسلیع،وجریہی،انعف،رضحتدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
سجےنمہرپایھتہرااھٹایفہمہںیمےسںیہنےہاوکسرضحتاوبومٰیسےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،وجریہی،انعف،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽفنماایحاھیکریسفت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1769

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب٣ ٩بارک ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب ویو٧ص ،حش ،٩اح ٕ٨بٗ ٩یص

وب َویُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩اَلِ َ ِح َ ٕٔ ٨بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َ
ْص َص َذا اَّ ٟز ُج ََٗ ١ا َِ ٢ار ٔج ٍِ َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
ُک َة َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ َ ٩تُزٔی ُس ُُِٗ ٠ت أَ ِن ُ ُ
َذ َص ِب ُت َٔلَ ِن ُ َ
ْص َص َذا اَّ ٟز ُج ََ ٔ ٘٠َ َٓ ١یىٔی أبُو بَ ِ َ

َ ١وا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ُ ٢فٔی ا٨َّ ٟارٔ ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َذا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِٔ ٢ذَا ا َِ ٟت َقی ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ ٪بٔ َش ِیٔ َِیض ٔ َ٤ا َٓا َِ٘ ٟات ٔ ُ

يؼا ًَل َی َٗ ِت َٔ ١ػاح ٔبٔطٔ
أ َ ٪
ا َِ٘ ٟات ٔ ُ
٤ََ ٓ ١ا بَا ُ ٢ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔٗ ٢ا ََّ٧ِٔ ٢طُ ک َ َ
ُح ّ

دبعارلنمح نب شابرک ،امحد نب زدی ،اویب فویسن ،نسح ،افنح نب سیق ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اس
صخشیکوددرکےنالچوتےھجم اوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےلمافروپاھچہکاہکںاکارادہےہںیمےناہکاسآد ییکوددرکےنوک،اںوہں
ےناہکہکولناج،اسےئلہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکاقلتافروتقمؽدفونںدفزیخںیہ،
ںیمےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس(اقلت وتریخدفزخںیمیہوہاناچےیہ)نکیلوتقمؽویکں؟آپےن رفامایہکفہا ےن
اسیھتےکلتقرپ جصیاھت۔
رافی  :دبعارلنمحنبشابرک،امحدنبزدی،اویبفویسن،نسح،افنحنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقلتےسوساؽرکاناہیںکتہکفہارقاررکےل۔...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اقلتےسوساؽرکاناہیںکتہکفہارقاررکےل۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1770

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢ہ٤اٗ ،٦تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ َّ ٪یَ ُضوز ٔیًّا َر َّق َرأ ِ َض َجارٔ َی ٕة بَي ِ َن
َّ
َ َ
ی٩
یم ا َِ ٟی ُضوز ٔ ُّی َٓأت ُ َٔی بٔطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یزَ ِ ٢بٔطٔ
َح َح َز ِ ٔ َٓ٘ٔی َََ ٟ ١ضا َ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣ب ٔ ٔک َص َذا أُٓ ََل ْ ٪أ ِو ُٓ ََل َْ ٪حًی ُس ِّ َ
َّ
َف َّق َرأِ ُس ُط بٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔ
َحًی أَ َ ََّق بٔطٔ َ ُ
اجحجنباہنمؽ،امہؾ،اتقدہ ،اسن نب امکلےسرفاتی رکےتںیہاںوہں ےنایبؿایک ہک اکیوہیدیےن اکی ڑلیکاک رسدفرھتپفں

ےکدرایمؿرھکرکلچکڈاالوتاسڑلیکےسوپاھچایگہکریتےاسھتااسیسکےنایک،اسےناہکالفںایالفںےنایکےہ،اہیںکت
ہکاکیوہیدیاکانؾایلایگ،وتاسوکیبنفیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسالایایگ،وپےنھچرپارقاررکایل،وتاساکرسرھتپےسالچکایگ۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،امہؾ،اتقدہ،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح شیسکوکرھتپےسایڈڈنےےسلتقرکے...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
بجوکح شیسکوکرھتپےسایڈڈنےےسلتقرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1771

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩ازریص ،طٌبہ ،ہظا ،٦ہظا ٦ب ٩زیس ب ٩ا٧ص اپ٨ے زازا ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیص ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٔ ِ ٩زر َ
َ
َف َ٣ا َصا یَ ُضوز ٔ ٌّی ب ٔ َح َحز ٕ َٗا ََٓ ٢حٔی َئ ب ٔ َضا ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وب ٔ َضا
ََ
ِ َج ِت َجارٔیَ ْة ًََِ ٠ی َضا أ ِو َؿ ْاح بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٗا ََ َ ٢
َ
َّ
َّ
ِ
َفٓ ٌََ ِت
َفٓ ٌََ ِت َرأ َس َضا َٓأ ًَا َز ًََِ ٠ی َضا َٗا َََ ُٓ ٢ل َْ َٗ ٪ت َٔ ٠ک َ َ
َر ََ٘ َٓ ْٙ ٣ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ُٓ ٥َ ٠ل َْ َٗ ٪تَٔ ٠ک َ َ
َرأِ َس َضا َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا فٔی َّ
اٟثاَ ٔ ٟث ٔة ُٓ ََل َْ َٗ ٪تَٔ ٠ک َٓ َدٔ ََـ ِت َرأِ َس َضا ٓ ََس ًَا بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ت َُ ٠ط بَي ِ َن
ا َِ ٟح َح َزیِ ٔ٩

دمحمنبدبعاہللنبادرسی ،ہبعش،اشہؾ،اشہؾ نبزدی نب اسن ا ےندادااسن نب امکل ریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی رکےت ںیہہک
اکیڑلیکزویرےنہپوہےئودہنیےسیلکن،اکیوہیدیےناےسرھتپامرافہیبنیلص اہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمالح یئگایھبھچک
اجؿاسںیمابیقیھت،اس ےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن وپاھچہکایکےھجت الفںےنلتقایک ،اسےناانپ رس(ااکنر ںیم)
الہدای،دفابرہآپےناسےسوپاھچہکالفںےنےھجتلتقایکےہ،اسےناانپرسےسااشرہایکہکںیہن،رھپآپےنرسیتیابراس
ےسوپاھچہکالفںےنھجتوک امراےہ،وتاسےناانپرسےچینرکایل،انچہچناسوہیدیوکالبایایگافردفرھتپفںےکدرایمؿرھکرکاےس

لتقرکدای
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبادرسی،ہبعش،اشہؾ،اشہؾنبزدینباسنا ےندادااسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاجؿےکدبےلاجؿ۔...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاجؿےکدبےلاجؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1772

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤عً ،بساہلل ب٣ ٩زہَّ٣ ،سو ،ٚحرضت ًبس اہلل

َّسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ئ ُِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠ي ِظ َض ُس أَ َِ ٪لَ ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َوأَنِّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ ِ ٔ ََّل بٔإ ٔ ِح َسی ث َ ََل ٕث اُِ ٔ٨َّ ٟص
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل یَ ٔح َُّ ١ز ُ ٦ا ِ٣ز ٔ ٕ

بٔأِ ٔ٨َّ ٟص َو َّ
ی ٩اَّ ٟتارٔ ُک َ ٠ِ ٔ ٟح َ٤ا ًَةٔ
اٟثی ُِّب اٟزَّانٔی َوا ِ٤َ ٟار ُِّٔ ٩ِ ٣ٔ ٚ
اٟس ٔ

رمعنبصفح،صفح،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رسمفؼ،رضحتدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وکح  املسمؿ وج اس ابت یک وگایہ داتیوہ ہک اہلل ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن افر ہی ہک ںیم اہلل اک روسؽ
وہں اس اک وخؿ الحؽ ںیہن ،رگم اؿ نیت وصروتں ںیم ےس یسک اکی وصرت ںیم (اجزئ ےہ) اجؿ ےک دبےل اجؿ ،افر اشدی دشہ
زاین،افردنیےسےنلکنفاال،امجتعوکوھچڑےنفاال،
رافی  :رمعنبصفح،صفح،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رسمفؼ،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رھتپےسامرڈاےنلےکاصقصاکایبؿ...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
رھتپےسامرڈاےنلےکاصقصاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1773

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس ،حرضت ا٧ص

َف َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪یَ ُضوز ٔ ًّیا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

َٗ َت ََ ١جارٔ َی ّة ًَل َی أَ ِو َؿا ٕح ََ ٟضا َٓ َ٘ َتََ ٠ضا ب ٔ َح َحز ٕ َٓحٔی َئ ب ٔ َضا ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وب ٔ َضا َر ََ٘ َٓ ْٙ ٣ا َ ٢أَ َٗ َتَٔ ٠ک ُٓ ََل ْ٪
َ
اٟثأ٧ی َة َٓأ َ َط َار ِت ب ٔ َزأِس َٔضا أَ َِ ٪لَ ث ُ ََّ ٥سأَََ ٟضا َّ
َّ
اٟثاَ ٔ ٟث َة َٓأ َ َط َار ِت ب ٔ َزأِس َٔضا أَ َِ ٪ن ٌَ َِ َ٘ َٓ ٥ت َ٠طُ
َٓأ َط َار ِت ب ٔ َزأِس َٔضا أَ ََِ ٪ل ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َح َح َزیِ ٔ٩

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اشہؾنبزدی،رضحتاسنےسرفاتیرکےتںیہہکاکیوہیدیےناکیڑلیکوکزویریکفہجےس
وج فہ ےنہپ وہح  یھت ،رھتپ ےس لتق رکدای۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس فہ ڑلیک الح  یئگ اس ںیم ایھب اجؿ ابیق یھت ،آپ ےن
رفامایہکایکےھجتالفںےنلتقایک،اسےناانپرسےسااشرہایکہکںیہن۔رھپدفرسیابرآپےنوپاھچوتاسےناانپرسےسااشرہایک
ںیہن،رھپرسیتیابرآپےنوپاھچوساسےنااشرہایکہکاہں۔انچہچناسوکیبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےندفرھتپفں ےسلتقرکا
دای۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اشہؾنبزدی،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجاکوکح آد یلتقایکایگوتاسوکدفارمینعاصقصایدتیںیمےساکیاکاایتخ...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ

سجاکوکح آد یلتقایکایگوتاسوکدفارمینعاصقصایدتیںیمےساکیاکاایتخرےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1774

راوی  :ابونٌی ،٥طيبا ،٪یحٌی  ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا َط ِي َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َُّ ٪خزَا ًَ َة َٗ َتُ٠وا َر ُج َّل َو َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َجا ٕ
ٔی١
ُح ْب ًَ َِ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة أََّ٧طُ ًَ َاِ َٓ ٦تحٔ ََ َّٜ ٣ة َٗ َتَِ ٠ت ُخزَا ًَ ُة َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َِ ٟی ٕث بٔ َ٘ت ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َ ِ
َُ ٟض ِ ٥فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ َح َب َص ًَ َِ َّٜ ٣َ ٩ة ا ِٟٔٔی ََ ١و َس ََّ ٠م ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥ر ُسو َُ ٟط

َوا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أََلَ َؤَِ َّ ٧ضا َ ٥َِ ٟت ٔح ََّٔ ١لَ َح ٕس َٗ ِبلٔی َو ََل َت ٔح َُّٔ ١لَ َح ٕس َب ٌِسٔی أََلَ َؤِ٤َ َّ ٧ا أُح َِّٔ ٠ت لٔی َسا ًَ ّة َٔ َ ٧ ٩ِ ٣ضارٕ أََلَ َؤَِ َّ ٧ضا َسا ًًَٔی َص ٔذظ ٔ
ُح ْاََ ٦ل یُ ِد َتل َی َط ِو َُ ٛضا َوَلَ ي ٌُِ َـ ُس َط َحزُصَا َو ََل َی َِ ٠ت٘ ٔ ُم َساٗ ٔ َل َت َضا ِ ٔ ََّل ُٔ ٨ِ ٣ظ ْس َو َُٗ ٩ِ ٣تٔ ََٟ ١طُ َٗت ٔی ُْ َٓ ١ض َو ب ٔ َديِ ٍ ٔا٨َّ ٟوَ َزیِ ٔ٣َّ ٔ ِ ٩ا
ََ

یُو َزی َوِ ٔ َّ٣ا يُ َ٘ازُ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟی َُ ٩ٔ ٤ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَبُو َطاظ ٕ َٓ َ٘ا َِ ٢اٛت ُِب لٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ

َّ
َّ
ُ
َ
ِِ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ِ َ ٧ح ٌَُ ُ٠ط فٔی ب ُ ُیوت ٔ َ٨ا َو ُٗبُورَٔ٧ا
َقیِ ٕع َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِٔل ِاْلٔذ ٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َسِ ٥َ ٠اٛتُبُوا َٔلبٔی َطاظ ٕ ث ََّ َٗ ٥اَ ٦ر ُج َْ ُ ٩ِ ٣ٔ ١
َّ
ا ٪فٔی ا ِٟٔٔی َٔٗ ١ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی نُ ٌَ ِی ٕ٥
ِ َو َتا َب ٌَ ُط ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ ٩ط ِي َب َ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّٔ ٥َ ٠ل ِاْلٔذِ ٔ َ
 ١ا َِ٘ ٟت ٔی ٔ١
ا ِِ َ٘ ٟت ََ ١و َٗا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ ِ ٔ َّ٣ا أَ ُِ ٪ي َ٘ا َز أَصِ ُ

اوبمیعن،ابیشؿ،ییحی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ ہکزخاہعےکولوگںےناکیصخشوکلتق
رکدای(دفرسیدنس)دبعاہللنبراجء ،جب،ییحی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکحتف ےک
اسؽ زخاہع ےن ینب ثیل ےک اکی آد ی وک اجتیلہ ےک وخؿ ےک دبےل ںیم لتق رکدای ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے
وہےئ افر رفامایہک اہلل ےن وکاہیھت ےس رفک دای ،افرفاہں ےک ابدنشفں رپ ا ےن روسؽ افر ومونمں وک ک طلرکدای،ربخدار وہاجؤ،
اہیںلتقرکانہنوتمہےسلبقیسک ےئلیکالحؽاھت،افرہن ریمےدعبیسکےئلیکالحؽ ےہ۔نسولدؿےکرصػاکی ےصحںیمریمے
ےئلالحؽوہا،نسولہکاسفتقفہےلہپیکرطح جاؾےہااکسوکح اکاٹنہناڑیھکااجےئ،افرہناساکدرتخاکاٹاجےئافرہناہیںیک
رگی ڑپی وہح  زیچ ااھٹح  اجےئ رگم وج االعؿ رکےن فاال وہ ،افر سج اک وکح  آد ی لتق وہاجےئ وت اس وک دف ارمفں اک اایتخر ےہ۔ ای وت
وخ ؿاہبدے،ایاصقصےل،الہنمیںیمےساکی صخش سجاکانؾاوباشہاھت،ڑھکاوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسہیامہرےےئلوھکلادںی،وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاوباشہےکےئلھکلدف،رھپرقشیںیمےساکیآد ی

ڑھکاوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرگماذرخ(یکااجزت)اسےئلہکمہاےسا ےنرھگفںافرربقفںےکےئل
اامعتسؽ رکےت ںیہ ،وت آپ ےن رفامای ہک(ااھچ) وساےئ اذرخ ےک (ینع اےس اڑیھک ےتکس وہ) افر دیبع اہلل ےن ابیشؿ ےس الیفل ےک ظفل
ںیم اس یک اتمتعب یک ےہ افر ضعب ےن اوبمیعن ےس ،الیفل اک ظفل لقن ایک ےہ ،افر دیبع اہلل ےن اام اؿ اقید دعب الہ اللننل اک ایبؿ ایک
(ینعوتقمؽےکفارثاصقصںیل)
رافی  :اوبمیعن،ابیشؿ،ییحی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
سجاکوکح آد یلتقایکایگوتاسوکدفارمینعاصقصایدتیںیمےساکیاکاایتخرےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1775

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس٤ً ،زو٣ ،حاہس ،حرضت ابً ٩باض

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت فٔی بَىٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

اؾ َوَ ٥َِ ٟتٔ ٓ ٩ِ ُٜیض ٔ ِِّ ٥
اؾ فٔی ا ِِ َ٘ ٟتل َی ِلٔ َی َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة ٓ ًََُ ٩ِ ٤ف َٔی
اٟس َی ُة َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ َ ٔ ٟض ٔذظ ٔاَلِ ُ َّٔ ٣ة ُٛت َٔب ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜا َِ ٔ ٟ٘ؼ ُ
َسائ ٔی ََ ٔ ٗ ١ؼ ْ
ِٔ ِ َ
وٖ أَ ِ ٪یَ ِلَ ُ٠ب ب ٔ ٌَِ ٤زُ ٕ
ض َٓا ُِِ ٌَٔ ٟو أَ َِ ٪ي ِ٘ َب َِّ ١
اٟسیَ َة فٔی ا ِٔ ٤ِ ٌَ ٟس َٗا ََٓ ٢ا ِّت َبا َْ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ َویُ َؤ ِّز َی
َُ ٟط ٔ ٩ِ ٣أَخٔیطٔ َط ِی ْئ َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
بٔإ ٔ ِح َشا ٕ٪
ہبیتق نب دیعس ،رمعف ،اجمدہ ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ینب ارسالیئ ںیم اصقص اھت افر دتی اک
ْ فَ
ُ ِ عَل َ ْنُک
ل ْ َق ْنل َ
ع
م
َ
ف
َ
ُ
َ
ل
َ
ْق
ٓ
ِ
ِ
ْ
ھ
ٌ
َ
خ
َ﴾ ،ینع مت
ص ِف ا ی ِإَل َِد ِـ ال َن ِش ْن جی لَ ُش ْ
نِم أ ِ نج ِش ْ
دوتسر ہن اھت ،اہلل ےن اس اتم ےک ےئل رفامای ےہ َ ٹ
﴿ک م ا َضا ُ
ںیم لتق رپ اصقص رفض ایک ایگ ےہ۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک  وف ہی ےہ ہک لتق دمع ںیم وخؿ اہب وبقؽ
اَٹ ٌع ِنٹلْمَعْ ُ زز ِ
فػےسرمادہیےہہکدوتسرےکاطمقببلطرکے۔افراہنتییہاےھچ رطےقیےس
رکایلاجےئ،افرہییھبرفامایہک ِّ َ
ادارکے۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،رمعف،اجمدہ،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجیسکاکوخؿانقحرکاناچےہ...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجیسکاکوخؿانقحرکاناچےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1776

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیبً ،بساہلل ب ٩ابی حشين٧ ،آٍ ب ٩جبي ٍ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ُح َشي ِ ٕن َح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ ُُ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ئ
َحَ ٔ ٦و ُ٣ب ِ َت ّٕ فٔی ِاْل ٔ ِس ََلُ ٔ ٦س ََّ ٨ة ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َو َُّ ٣لُ ٔ ٠ب َز ٔ ٦ا ِ٣ز ٔ ٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبِ َِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ
ض ِلٔ َی اہللٔ ثَ ََلثَ ْة ُٔ ٠ِ ٣ح ْس فٔی ا َِ َ ٟ

بٔ َِيِ ٍ ٔ َح ُٕٓ ٔ ٟ ٙی َضز ٔ َیَ ٙز َ٣طُ
اوباامیلؿ،بیعش،دبعاہللنبایبنیسح،انعفنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿ
ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ولوگں ںیم بس ےس زایدہ وغبمض (ینع ربا) اہلل ےک اہں نیت صخش ںیہ  ،جؾ
ںیم ملظ رکےن فاال ،االسؾ ںیم اجتیلہ اک رط ہق التش رکےن فاال ،افر یسک صخش اک وخؿ انقح بلط رکےن فاال ،اتہک اس اک وخؿ
اہبےئ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،دبعاہللنبایبنیسح،انعفنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لتقاطخںیمرمےنےکدعباعمػرکےناکایبؿ...

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
لتقاطخںیمرمےنےکدعباعمػرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1777

راوی َ :فوةً ،لی ب٣ ٩شہز ،ہظا ،٦اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

و ٪یَ ِو َ ٦أُحُ ٕس ح و َح َّسثَىٔی
ئ َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة صُز ٔ َ ٦ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َ َِف َوةُ بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ِِ ٤َ ٟزا ٔ
رش َُ ٛ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ
اَ ٪ی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َز َ ٔ
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َِ ٣ز َو َ
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
َکیَّا َئ َي ٌِىٔی ا َِ ٟوا ٔس ٔل َّی ًَ ِ ٩ص ٔظَ اِ ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦
ض یَا ً َٔبا َز اہللٔ أ ُ ِ َ ُ
ِاص َُِ ٥حًَّی َٗ َتُ٠وا ا َِ َ ٟامی َٔ٘ َٓ ٪ا َ٢
یص یَ ِو َ ٦أُحُ ٕس فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
ِص َر ِٔبُِ ٔ ٠
ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ َ
َف َج ٌَ ِت أ ُ َوَلص ًَُِ ٥ل َی أ ُ ِ َ
ِاَ َ ٥ِ ٛ
ا ٪اَ ِ ٧ضزَ َُ ٨ِ ٣ٔ ٦ض ِِ َٗ ٥و َْ ٦حً َّی َٔ ٟح ُ٘وا ب ٔ َّ
اٟلائ ٕٔٔ
ََف اہللُ َلَٗ ٥ِ ُٜا ََ ٢و َٗ ِس ک َ َ
ُح َذ ِي َٔ ُة أَبٔی أَبٔی َٓ َ٘ َتُ٠و ُظ َٓ َ٘ا َُ ٢ح َذ ِي َٔ ُة ُ َ َ
رففۃ،یلعنبرہسم،اشہؾ،ا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہگنجادحںیمرشموکںوکتسکش
وہح (دفرسیدنس)دمحمنب جب،اوبرمفاؿ،ییحینبایبزرکای،اشہؾ،رعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہ
اںوہںےنایبؿایکہکادحےکدؿاسیلبےنولوگںوکآفازدیہکاےدخاےکدنبفںا ےنےھچیپفاولںوکدوھکی،انچہچنآےگولگ
ےھچیپ یک رطػ وتمہج وہےئ اہیں کت ہک ولوگں ےن امیؿ وک لتق ایک ،یذ ہف ےن اہک ہک ریمے ابپ ںیہ ،ریمے ابپ ںیہ ،نکیل
اںوہںےنلتقرکیہڈاال،یذ ہفےناہکاہللھجتوکاعمػرکےاؿںیمےسھچکاسرطحاھبےگہکاطفئاجرکانپہ ی۔
رافی  :رففۃ،یلعنبرہسم،اشہؾ،ا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاکیابرلتقاکارقاررکےوتاسوکلتقرکدایاجےئاگ۔...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
بجاکیابرلتقاکارقاررکےوتاسوکلتقرکدایاجےئاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1778

راوی  :اسحا ،ٚحبا ،٪ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َحبَّا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ی ُضوز ٔ ًّیا َر َّق َرأ ِ َض َجارٔ َی ٕة بَي ِ َن
َّ
َ َ
ی٩
یم ا َِ ٟی ُضوز ٔ ُّی َٓأ َ ِو َ٣أ َ ِت ب ٔ َزأِس َٔضا َٓحٔی َئ بٔا َِ ٟی ُضوز ٔ ِّی َٓا ًِت َ َ ٍ َٖ َٓأ َ ََ ٣ز
َح َح َز ِ ٔ َٓ٘ٔی َََ ٟ ١ضا َ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٣ب ٔ ٔک َص َذا أ ُٓ ََل ْ ٪أ ُٓ ََل َْ ٪حًی ُس ِّ َ
َّ
َّ
َف َّق َرأِ ُس ُط بٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔ َو َٗ ِس َٗا َ ٢صَ َّْ ٤ا ٦ب ٔ َح َح َزیِ ٔ٩
بٔطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ َ ٥َ ٠
ااحسؼ،ةحؿ،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسننبامکلےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکاکیوہیدیڑلیکاکرسدفرھتپفں ےک
درایمؿرھکرکلچکرکدای،اسےس وپاھچایگہکسکےنریتےاسھتااسی ایک،ایکالفںصخشےنایک،اہیںکتہک اکیوہیدیاکانؾ
ایل ،وتاسےن ا ےنرسےسااشرہایک،وہیدیوکاحرضایکایگوتاسےنارقارایک،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحدایوت اساک رس رھتپ
ےسالچکایگافرامہؾےناتبایہکدفرھتپفںےسالچکایگ۔
رافی  :ااحسؼ،ةحؿ،امہؾ،اتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکوعضرمدےکلتقےئکاجےناکایبؿ...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
وعرتےکوعضرمدےکلتقےئکاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1779

راوی ٣ :شسز ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ت َ ١یَ ُضوزٔیًّا ب ٔ َحارٔ َی ٕة َٗ َتََ ٠ضا ًَل َی أَ ِو َؿا ٕح ََ ٟضا
دسمد ،سیدی نب زرعی ،دیعس ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اکیوہیدی وک اکی
ڑلیکےکوعضلتقرکاایاھت،سجےناسڑلیکوکزویریکفہجےسلتقرکدایاھت۔
رافی  :دسمد،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدوعرتےکدرایمؿزومخںںیماصقصےنیلاکایبؿ...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
رمدوعرتےکدرایمؿزومخںںیماصقصےنیلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1780

٣وسی ب ٩ابی ًائظہً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل  ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا
راوی ٤ً :ز بً ٩لی ،یحٌی  ،سٔیاٰ ،٪

وسی بِ ُ ٩أَبٔی ًَائٔظَ َة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩بَ َِحٕ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َّ
َّ
یف
َکاص َٔی ُة ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ََ ٟس ِزَ٧ا أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ف ٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ َٓ َ٘ا َََ ٢ل تُُّ ٔ ٠سونٔی َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َ َ
َّ ٔ ٟ
ئ َٓ َ٤َّ ٠ا أَٓ َ
ض َٓإَّٔ٧طُ َ ٥َِ ٟي ِظ َض ِس ُ٥ِ ٛ
٠س َوا ٔ
َاَٗ ٚا َََ ٢ل یَ ِب َقی أَ َح ْس ََّٔ ٔ ِ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ل َّ ُٟس َُي ِ َ ٍ ا ٌَِ ٟبَّا ٔ

رمعنبیلع،ییحی،ایفسؿ،ومٰیسنبایباعہشئ،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن
ایبؿایکہکمہےن یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکہنمشابرکںیماحتلامیبریںیمدفاڈاؽدی،آپےنرفامایہکےھجمدفا ہنالپؤ ،مہ
ےنایخؽایکہکرمضیدفاوکاندنسپرکاتےہ(،ذہلاآپےنعنمرفامای)بجوہشںیمآےئوتآپےنرفامایہکمتںیمےسوکح صخش
ریغبدفاح الپےئوہےئزجبابعسےکابیقہنرےہاسےئلہکفہمتںیموموجدہنےھت۔

رافی  :رمعنبیلع،ییحی،ایفسؿ،ومٰیسنبایباعہشئ،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجاانپقحےلایابداشہیکاالطعےکریغباصقصےل...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجاانپقحےلایابداشہیکاالطعےکریغباصقصےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1781

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،ابوٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
َ َ
رع َد َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُُ َّ ٧ِٔ ٢ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسث َ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔأ َّ ٪اَلِ ِ َ
وَّ ٪
ک أَ َح ْس َوَ ٥َِ ٟتأِذ ََِٟ ٪طُ َخ َذ ِٓ َتطُ
و ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َوبٔإ ٔ ِس َ٨ازٔظ َِٔ ٟو اك َّ َ ٍَ ٠فٔی بَ ِيتٔ َ
اٟشابٔ ُ٘ َ
ِ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِ َ ٧ ٢ح ُِ ٩اْل ٔ ُ
ک ُٔ ٩ِ ٣ج َ٨ا ٕح
اَِ ٠ًَ ٪ی َ
ب ٔ َح َؼاة ٕ َٓ َٔ َ٘أ ِ َت ًَ ِي َُ ٨ط َ٣ا ک َ َ
اوباامیلؿ،بیعش،اوبزلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمےنروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکمہوہظرےکاابتعرےسآرخںیہ،نکیل تنجےکاابتعرےسافؽوہںےگ،افرایس
اانسدےسرمفیےہہکارگوکح صخشریتےرھگںیماھجےکنافرااجزتہنےلوترھتپےساسوکامرےافراسیکآھکنوھپناجےئ
وتھجترپوکح انگہںیہن۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبزلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ

اسصخشاکایبؿوجاانپقحےلایابداشہیکاالطعےکریغباصقصےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1782

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،ح٤یس

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس أَ ََّ ٪ر ُج َّل اكَّ َ ٍَ ٠فٔی بَ ِیتٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش َّس َز َِِٔ ٟیطٔ ِٔ ٣ظ َ٘ ّؼا َٓ ُُِ٘ ٠ت

ک َٗا َ ٢أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک
ََ ٩ِ ٣ح َّسثَ َ

دسمد ،ییحی ،دیمح ےس رفاتی رکےت ںیہ اکی صخش ےن یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک رھگ ںیم اھجاکن وت آپ ےن اس یک رطػ ریت اک
لھپامرےنےکےئلااھٹای،ںیمےنوپاھچہکمتےسسکےنایبؿایکاںوہںےناہکہکاسننبامکلےنایبؿایک۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکح صخشوجہؾںیمرماجےئایلتقوہاجےئ۔...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
ارگوکح صخشوجہؾںیمرماجےئایلتقوہاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1783

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،ابواسا٣ہ ،ہظا ٦اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٪یَ ِو ُ ٦أ ُ ُح ٕس صُز ٔ َ٦
ا ٚبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا َ ٢صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا ک َ َ
یص أَ ِی ً َٔبا َز اہللٔ أ ُ ِ َ ُ
ِاص ُِ٨َ َٓ ٥وَ َز ُح َذ ِي َٔ ُة َٓإٔذَا ص َُو بٔأَبٔیطٔ
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رش َُ ٛ
وََ ٓ ٪ؼ َ
اح ِٔبُِ ٔ ٠
َف َج ٌَ ِت أ ُ َوَلص َُِٓ ٥ا ِج َتََ ٠س ِت ه ٔ َی َوأ ُ ِ َ
ِاَ َ ٥ِ ٛ
َّ
رع َوةُ ٓ ََ٤ا َزا َِ ٟت فٔی
ا َِ َ ٟامی َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَ ِی ً َٔبا َز اہللٔ أَبٔی أَبٔی َٗاَِ ٟت ٓ ََواہللٔ َ٣ا ا ِح َت َحزُوا َحًی َٗ َتُ٠و ُظ َٗا َ ٢حُ َذ ِي َٔ ُة ُ َ َ
ََف اہللُ َلَٗ ٥ِ ُٜا َِ ُ ٢

ُح َذ ِي َٔ َة ُٔ ٨ِ ٣ط َب٘ ٔ َّی ُة َخيِ ٍ ٕ َحًَّی َٔ ٟح َ ٙبٔاہللٔ
ااحسؼ نب وصنمر ،اوبااسہم ،اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک بج گنج ادحںیم
رشموکںوکتسکشوہح وتاسیلبالچایہکاےاہللےکدنبف،ا ےنےھچیپدوھکی۔انچہچنولگےٹلپافرےھچیپفاولںےسگنجیک،وتیذ ہف
یک رظن ا ےن ابپ رپ ڑپی ،م ےن ےگل اے دخا ےک دنبف ،ہی وت ریمے ابپ ںیہ ،ریمے ابپ ںیہ ،رضحت اعہشئ اک ایبؿ ےہ ہک دخا یک
مسق فہ ولگ ہن امےن ،اؿ وک لتق رکدای ،یذ ہف ےن اہک ہک اہلل ںیہمت شخب دے ،رعفہ ےتہک ںیہ ہک یذ ہف ےک دؽ ںیم رمےت دؾ کت
ا ےنفادلےکرمےناکاوسفسراہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،اوبااسہم،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح صخشا ےنوک یطلےسلتقرکدےوتاسیکدتیںیہن۔...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
بجوکح صخشا ےنوک یطلےسلتقرکدےوتاسیکدتیںیہن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1784

راوی ٣ :کی ب ٩ابزاہی ،٥یزیس ب ٩ابی ًبیسہ ،س٤٠ہ

ِ ِج َ٨ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠لٔ َی َخ ِیب َ َ ٍ
َح َّسثَ َ٨ا ا ِ٤َ ٟک ُِّّی بِ ُٔ ِ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ َ ٢
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِ ٥أَ ِس٨َ ٌِ ٔ٤ا یَا ًَا ٔ٣زُ ٔ ٩ِ ٣صُ َِ ٨ی َضات َٔک َٓ َح َسا بٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
اٟشائ َُٔٗ ٙاُٟوا ًَا ْٔ ٣ز
ُ
یب َػبٔی َح َة َِ ٟی َ٠تٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦حب ٔ َم ًَ َُ ُ٠٤ط َٗ َت ََ ١نٔ َِش ُط َٓ َ٤َّ ٠ا
َٓ َ٘ا ََ ٢رح َُٔ ٤ط اہللُ َٓ َ٘اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص ََّل أَ َِ ٣ت ٌِت َ َ٨ا بٔطٔ َٓأ ٔػ َ
و ٪أَ ًََّ ٪ا ّٔ ٣زا َحب ٔ َم ًَ َُ ُ٠٤ط َٓحٔئ ُِت ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ ٓ ََسا َک أَبٔی َوأُم ِّی
َر َج ٌِ ُت َوص ُِ ٥یَ َت َح َّسث ُ َ
َز ًَ ُ٤وا أَ ًََّ ٪ا ّٔ ٣زا َحب ٔ َم ًَ َُ ُ٠٤ط َٓ َ٘ا ََ َٛ ٢ذ َب ََٗ ٩ِ ٣اََ ٟضا ِ ٔ َُّ َٟ ٪ط ََلَ ِج َزیِ ٔ ٩اث ِ َ٨ي ِ ٔن َِّٔ٧طُ ََ ٟحاص ْٔس َُ ٣حاص ْٔس َوأَ ُّی َٗ ِت َٕ ١یزٔی ُس ُظ ًََِ ٠یطٔ

یکمنباربامیہ،سیدینبایبدیبعہ،ہملسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےناہکہکمہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتربیخیکرطػ
ےلچ،امجتعںیمےساکیصخشےناہکہکاےاعرم،ا ےنھچکرعشںیمہانسؤ،انچہچنفہ رعشانسےنےگل،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ہک اہللاس رپ رمح رکےولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہللآپ ےن ںیمہاس ےس افدئہ احلص رکےن اک ومعق ویکں ںیہن
دای،رھپایسراتحبصوکاعرمدیہشوہےئگ،ولوگںےناہکہکاؿےکاامعؽاض عوہےئگ،اںوہںےنوخدا ےنآپوکلتقایک،بجںیم
فا سالچوتولگیہیذترکہرکرےہےھتہکاعرمےکاامعؽاض عوہےئگ،ںیمآپیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکہکاییبناہلل
ریمےامںابپآپرپرقابؿ،ولگےتہکںیہاعرماکلمعااکرتایگآپےناہکوجااسیاتہکےہفہوھجاٹےہاسےکےئلدفارجںیہ،
فہوکششرکےنفاالاھتاہجدرکےنفاالاھت،اسےسڑبھرکوکؿاسلتقارجاکابثعےہ۔
رافی  :یکمنباربامیہ،سیدینبایبدیبعہ،ہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح ےہکہکوکؿوتاسےکوجابںیمںیمم ےناکایبؿ۔...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
بجوکح ےہکہکوکؿوتاسےکوجابںیمںیمم ےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1785

راوی  :آز ،٦طٌبہٗ ،تازہ ،زرارہ ،ب ٩اوفی٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين

ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن أَ ََّ ٪ر ُج َّل ًَ َّف َی َس َر ُج ٕ٨َ َٓ ١زَ ََ
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ز َُر َار َة بِ َ ٩أَ ِوفَی ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ََ ١ل
َی َس ُظ ٔٔ٤َٓ ٩ِ ٣طٔ ٓ ََو َٗ ٌَ ِت ثََّ ٔ ٨ي َتا ُظ َٓا ِخ َت َؼ ُ٤وا ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ي ٌَ ُّف أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُظ َ٤َ ٛا َي ٌَ ُّف ا ِِ َٔ ٟح ُ
ک
زٔیَ َة ََ ٟ
آدؾ،ہبعش،اتقدہ،زرارہ،نبافیف،رمعاؿنبنیصحےسرفاتیرکےتںیہہکاکیآد یےنیسکےکاہھترپداتنےساکاٹ ساس
ےناانپاہھتچنیھکایلوتاسےکاےلگدفداتنوٹنےئگفہاانپدقمہمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےلرکایگ،وتآپےنرفامایہک

متںیمےساکیصخشا ےناھبح وکاسرطحاکاتٹےہسجرطحافٹناکاتٹےہ،ںیہمتوخؿاہبںیہنےلماگ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،اتقدہ،زرارہ،نبافیف،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
بجوکح ےہکہکوکؿوتاسےکوجابںیمںیمم ےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1786

راوی  :ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخً ،لاء ،ػٔوا ،٪ب ٩يٌلی ،اپ٨ے واٟس

ِ ِج ُت فٔی َُزِ َوة ٕ ٓ ٌََ َّف َر ُج َْٓ ١اَ ِ ٧تزَ ََ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو ًَ ٔ
ئ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
ا ٪بِ َٔ ٩ي ٌِل َی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ َ ٢
ثََّ ٔ ٨ي َت ُط َٓأَبِ َلََ ٠ضا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اوباعمص،انبرججی،اطعء،ناواؿ،نبیلعی،ا ےن فادلےسرفاتیرکےتںیہہکںیماکیزغفہںیمالکنوتاکیصخشےنداتنےس
اکاٹاسےکاےلگدفداتنرگےئگ،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکابلطرقاردای۔
رافی  :اوباعمص،انبرججی،اطعء،ناواؿ،نبیلعی،ا ےنفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داتنےکدبےلداتنےہ...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
داتنےکدبےلداتنےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1787

راوی  :انؼاری ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّس ِت ثََّ ٔ ٨ي َت َضا َٓأ َ َت ِوا أ ٨َّ ٟي َّی
َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪ابِ ََ ٨ة أ ِ ٨َّ ٟ
رض ََ ٟل َِ ٤ت َجارٔ َی ّة َٓ ََ َ ٜ
اؾ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز بٔا َِ ٔ ٟ٘ؼ ٔ
ااصنری،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ رضنیکیٹیبےناکیڑلیکوکامطہچنامراوتاسےکاےلگدفداتن
وٹنےئگ،فہولگیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئوتآپےناصقصاکمکحدای۔
رافی  :ااصنری،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اویلگنںیکدتیاکایبؿ...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اویلگنںیکدتیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1788

راوی  :آز ،٦طٌبہٗ ،تازہًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ص ٔذظ ٔ َو َص ٔذظ ٔ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِٔ ِ ً ٩
ْص َو ِاْلٔبِ َض َا٦
َس َوائْ َي ٌِىٔی ا ِٟد ٔ َِ َ ٨
آدؾ ،ہبعش ،اتقدہ ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک یبن یلص اہللہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایہکہیافرہیرباربںیہ،ینعایلگنھچافراوگناھٹ۔

رافی  :آدؾ،ہبعش،اتقدہ،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اویلگنںیکدتیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1789

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،اب ٩ابی ًسی ،طٌبہٗ ،تازہًُ ،ک٣ہ حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ض َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِٔ ِ ً ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو ُظ
دمحم نب اشبر ،انب ایب دعی ،ہبعش ،اتقدہ ،رکعہم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
ںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسیکلثمانسےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،انبایبدعی،ہبعش،اتقدہ،رکعہمرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجدنچولگاکیصخشوکلتقرکںیوتایکاؿیھبسےسدبہلایاصقصایلاجےئاگ۔...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
بجدنچولگاکیصخشوکلتقرکںیوتایکاؿیھبسےسدبہلایاصقصایلاجےئاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1790

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،سٔیا٣ ، ٪وسی ب ٩ابی ًائظہ ً ،بیساہلل بً ٩بساہلل

وسی بِ ُ ٩أَبٔی ًَائٔظَ َة ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣

َّ
َّ
یف ب ٔ َّ
ئ
َکاص َٔی ُة ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
اٟس َوا ٔ
ََ ٟس ِزَ٧ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ َو َج ٌَ َُ ١ي ٔظي ٍُ ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا ََل َتُّ ُ٠سونٔی َٗا َ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٢ا َ َ
َکاص َٔی ْة َّ ٔ ٟ
َٓ َ٤َّ ٠ا أَٓ َ
ئ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َی ِب َقی ٔ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
٠س َوا ٔ
َاَٗ ٚا َ ٢أَ ٥َِ ٟأََ ِ ٧ض ٥ِ ُٜأَ َِ ٪تُّ ُ٠سونٔی َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا َ َ
َّاض َٓإُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟي ِظ َض ِس ُ٥ِ ٛ
أَ َح ْس ِ ٔ ََّل َّ ُٟس َوأََ٧ا أَُ ِ ٧وزُ ِ ٔ ََّل ا ٌَِ ٟب َ

دسمد ،ییحی  ،ایفسؿ  ،ومٰیس نب ایب اعہشئ  ،دیبع اہلل نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعایبؿ رکیت
ںیہہک مہ ےن یبن یلصاہللہیلعفآہلفملسوکآپیک امیبری ںیمدفاالپح افرآپااشرے ےس رفامےنےگل ہکےھجم ہک ےھجمدفاہنالپؤ۔
رضحت اعہشئ ایبؿ اک ایبؿ ےہ ہک مہ ےن ایخؽ ایک رمضی دفاوکاندنسپ رکات ےہ ایس ےئل آپ عنم رفام رےہ ںیہ بج آپ وہش ںیم
آےئوترفامایایک ںیمےنمتوکعنمںیہنرفامایاھتہکےھجمدفاہنالپؤمہےناہکہکرمضیوتدفاوکربااتھجمسیہےہ۔روسؽاہللیلصاہللہیلع
فملسےنرفامایہکمتںیمےسوکح ابیقہنرےہرگمہیہکاےسدفاالپح اجےئوساےئرضحتابعسےکہکفہمتںیماسفتقوموجدہن
ےھت۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،ومیسنبایباعہشئ،دیبعاہللنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسقہماکایبؿ...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اسقہماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :ابونٌی ،٥سٌیس بً ٩بیس ،بظي ٍ ب ٩يشار

حسیث 1791

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َح ِث ََ ٤ة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِ ٩بُظَ يِ ٍ ٔبِ َٔ ٩ي َشا ٕر َز ًَ َ ٥أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َس ِض ُ

َفُٗوا ٓ َٔیضا َو َو َج ُسوا أَ َح َسص َُِٗ ٥ت ّٔیَل َو َٗاُٟوا ٔ ٠َّ ٔ ٟذی ُو ٔج َس ٓ ٔیض ٔ ِِ َٗ ٥س َٗ َت ِ٠ت ُِ٥
أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٪ن َ َّفا ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ اَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا ِلٔ َی َخ ِیب َ َ ٍ َٓ َت َ َّ
َػاحٔب َ َ٨ا َٗاُٟوا َ٣ا َٗ َت ِ٨َ ٠ا َو ََل ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا َٗات َّٔل َٓاَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا ِلٔ َی َخ ِیبَ ٍَ
وَٗ ٪اُٟوا
و ٪بٔا ِٟب َ ِّي َٔ ٨ة ًَل َی ََ َٗ ٩ِ ٣ت َُ ٠ط َٗاُٟوا َ٣ا َ٨َ ٟا بَ ِّي َْ ٨ة َٗا َََ ٓ ٢ی ِحَ ُٔ ٔ ٠
ٓ ََو َج ِسَ٧ا أَ َح َسَ٧ا َٗت ّٔیَل َٓ َ٘ا َ ٢ا ِلُٜب ِ َ ٍ ا ِلُٜب ِ َ ٍ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥تأِتُ َ
َُک َظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِب ٔل ََ ١ز َ٣طُ ٓ ََو َزا ُظ ٔ٣ائ َ ّة ِٔٔ ٩ِ ٣ب ٔ ٔ ١اٟؼَّ َس َٗ ٔة
ََل ِ َ ٧زضَی بٔأَیِ َ٤ا ٔ ٪ا َِ ٟی ُضوز ٔٓ َ ٔ
اوبمیعن،دیعسنبدیبع،ریشبنباسیرےسرفاتیرکےتںیہااصنرںیمےساکیصخشےنسجاکانؾلہسنبایبہمثحاھت،ایبؿایکہکاؿ
یک وقؾ ےک ھچک ولگ ربیخ ےئگ ،فاہں چنہپ رک فہ اکی دفرسے ےس دجا وہےئگ ،افر اؿ ںیم ےس اکی وک وتقمؽ اپای وت فاہں ےک ولوگں
ےساںوہںےناہکہکمتےنامہرےاسیھتوکلتقرکدای۔اںوہںےناہکہکمہہنوتاقلتںیہافرہنیہاقلتوکاجےتنئچںحناہچناؿ
ولوگں ےن یبن یلص اہللہیلعفآہلفملسیک دختم ںیمآرک رعض ایک ای روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ،مہ ربیخ ےئگ وت مہ ےن ا ےن
ںیماےساکیوکوتقمؽاپای،آپےنرفامایہکڑبا۔ڑبا۔ینعڑباآد یوگتفگرکے۔آپےناؿےسرفامایہکایکمتوگایہ شیرکفےگ
ہکسکےن اس وکلتقایک ۔اںوہںےنایبؿایکہکامہرےاپسوگاہ ںیہنےہ،آپےن رفامایہکفہولگںیمسق اھکںیئ ےگ،اںوہں
ےناہکہکمہوتوہیدیکومسقںےسرایضںیہنںیہ،وتآپےناساکوخؿابلطرکاندنسپہنایکافرتیبااملؽےسدتیددیی۔
رافی  :اوبمیعن،دیعسنبدیبع،ریشبنباسیر
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجدنچولگاکیصخشوکلتقرکںیوتایکاؿیھبسےسدبہلایاصقصایلاجےئاگ۔...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
بجدنچولگاکیصخشوکلتقرکںیوتایکاؿیھبسےسدبہلایاصقصایلاجےئاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1792

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،ابوبرش اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ٥اسسی ،ححاد ب ٩ابوًث٤ا ،٪ابورجاء جوآ ٢ابی َٗلبہ

اَ ٪ح َّسثَىٔی أَبُو
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بٔ ِ ٕ
رش ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥اَلِ َ َسس ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟححَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ض ث ُ َّ ٥أَذ ٔ َُ َٟ ٪ض ََِ ٓ ٥س َخُ٠وا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا
َر َجا ٕ
ئ ٔ ٩ِ ٣آ ٔ ٢أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َح َّسثَىٔی أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔأَبِ َز َز َ ٔ
َس َیز ُظ َی ِو ّ٣ا ٨َّ ٠ٔ ٟا ٔ

و ٪فٔی ا َِ َ٘ ٟشا َٔ ٣ة َٗا ََ ٢ن ُ٘و ُ ٢ا َِ َ٘ ٟشا َُ ٣ة ا َِ َ٘ ٟوزُ ب ٔ َضا َح ٌَّ ٙو َٗ ِس أَ َٗا َز ِت ب ٔ َضا ا ُِ ٟد ََٔ٠ا ُئ َٗا َ ٢لٔی َ٣ا َت ُ٘و ُ ٢یَا أَبَا ٗ ٔ ََلبَ َة
َت ُ٘وَ ُٟ
اٖ ا َِ ٌَ ٟز ٔب أَ َرأَیِ َت َِ ٟو أَ ََّ ٪خ ِٔ ٤شي َن ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥طض ٔ ُسوا
َ ُ
َو َن َؼ َبىٔی ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ض َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا أَ ٔ٣ي َ ٍ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ً ٔ َِ ٨س َک ُرُ ُُض اَلِ َ ِج َ٨از ٔ َوأَ ِ َ
ًَل َی َر ُج ِٕ ٣ُ ١ح َؼ ٕ ٩ب ٔ ٔس َِ ٣ظ َ ٙأََّ٧طُ َٗ ِس َزنَی َ ٥َِ ٟی َز ِو ُظ أَ َُ ٨ِ ٛت َت ِز ُج ُُ ٤ط َٗا َََ ٢ل ُُِٗ ٠ت أَ َرأَیِ َت َِ ٟو أَ ََّ ٪خ ِٔ ٤شي َن ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥طض ٔ ُسوا ًَل َی

َس َ ٚأَ َُ ٨ِ ٛت َت ِ٘ َل ٌُطُ َو ٥َِ ٟیَ َز ِو ُظ َٗا ََ ٢لَ ُُِٗ ٠ت ٓ ََواہللٔ َ٣ا َٗ َت ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َح ّسا َٗ ُّم ِ ٔ ََّل
َر ُج ٕ ١ب ٔ ٔح َِ ٤ؽ أََّ٧طُ َ َ

فٔی ِ ٔ ِح َسی ث َ ََل ٔث خ َٔؼا َٕ ٢ر ُج َْ َٗ ١ت َ ١ب ٔ َحز ٔ َیزة ٔ َن ِٔ ٔشطٔ َٓ ُ٘ت ٔ َ ١أَ ِو َر ُج َْ ١زنَی َب ٌِ َس ِ ٔ ِح َؼا ٕ ٪أَ ِو َر ُج َْ ١ح َار َب اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َو ِار َت َّس
َّ
َّ
اَّٟس َٔ ٚو َس ََ ٤ز
ًَ ِِ ٩اْل ٔ ِس ََلَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ ٢ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦أَ َوَِ ٟی َص َٗ ِس َح َّس َث أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َٗ ٥َ ٠ل ٍَ فٔی َّ َ
اَلِ َ ًِي ُ َن ث ُ ََّ َ ٧ ٥ب َذص ُِ ٥فٔی َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َٓ ُُِ٘ ٠ت أََ ٧ا أ ُ َح ِّسثَُ ٥ِ ُٜحس َ
ٔیث إَٔ َ ٧ص َح َّسثَىٔی أَْ َ ٧ص أَ ََّ ٪ن َ َّفا ًُٔ ٩ِ ٣ک ِ ٕ ١ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی ّة َٗ ٔس ُ٣وا ًَل َی
ک ِلٔ َی َر ُسو ٔ٢
َاس َت ِو َخ ُ٤وا اَلِ َ ِر َق ٓ ََش٘ ٔ َِ ٤ت أَ ِج َشا ُُ ٣ض َِٓ ٥ظَ ِ َٜوا ذََ ٔ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠با َي ٌُو ُظ ًَل َی ِاْل ٔ ِس ََلِ ٓٔ ٦
َْخ ُجوا
وَ ٍَ ٣َ ٪راً ٔي َ٨ا فٔی ِٔبٔٔ٠طٔ َٓت ُٔؼيبُ َ
ْخ ُج َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَٓ َََل َت ِ ُ
و ٩ِ ٣ٔ ٪أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َوأَبِ َواَ ٔ ٟضا َٗاُٟوا بَل َی ٓ َ َ

َّ
َّ
ک َر ُسو َ٢
َٓٔ
ْطزُوا اََ ٓ ٥َ ٌَ ٨َّ ٟب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َرشبُوا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َوأَبِ َواَ ٔ ٟضا ٓ ََؼ ُّحوا َٓ َ٘ َتُ٠وا َراعٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأَ ِ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِر َس َ ١فٔی آثَارٔص َِٔٓ ٥أ ُ ِزرٔ ُٛوا َٓحٔی َئ بٔض ٔ َِٓ ٥أ َ ََ ٣ز بٔض ٔ ِِّ ُ٘ َٓ ٥ل ٌَ ِت أَیِسٔیض ٔ َِ ٥وأَ ِر ُجُ ُ٠ض َِ ٥و َس ََ ٤ز أَ ًِيُ َُ ٨ض ِ ٥ث ُ َّ٥
َ َ ٧ب َذص ُِ ٥فٔی َّ
َسُٗوا َٓ َ٘ا َ٢
اٟظ ِٔ ٤ص َحًَّی َ٣اتُوا ُُِٗ ٠ت َوأَ ُّی َط ِی ٕئ أَ َط ُّس ٔ٤َّ ٣ا َػ ََ ٍَ ٨ص ُؤ ََل ٔ
ئ ِار َت ُّسوا ًَ ِِ ٩اْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦و َٗ َتُ٠وا َو َ َ
ًَ َِ ٨ب َش ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َواہللٔ ِ ٔ َِ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت کَا َِ ٟی ِوُّ َٗ ٔ ٦م َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َتزُ ُّز ًَل َ َّی َحسٔیثٔی یَا ًَ َِ ٨ب َش ُة َٗا ََ ٢لَ َو َلٔ ٩ِٔ ٜجئ َِت بٔا َِ ٟحسٔیثٔ ًَل َی
اغ َص َذا َّ
َو ِجضٔطٔ َواہللٔ ََل َیزَا َُ ٢ص َذا ا ُِ ٟح ُِ ٨س ب ٔ َديِ ٍ ٕ َ٣ا ًَ َ
ا ٪فٔی َص َذا ُس َّْ ٨ة َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟظ ِی ُذ بَي ِ َن أَهِ ُضزٔص ُِِٔ ٠ُٗ ٥ت َو َٗ ِس ک َ َ

َْخ ُجوا بَ ٌِ َس ُظ
َْخ َد َر ُج ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِ ٥بَي ِ َن أَیِسٔیض ٔ ُِ٘ َٓ ٥تٔ ََ َ ٓ ١
َف ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َت َح َّسثُوا ً ٔ َِ ٨س ُظ ٓ َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََِ ٠ًَ ١یطٔ َن َ ْ
َٓإٔذَا ص ُِ ٥بٔ َؼاح ٔبٔض ٔ ِ ٥یَ َتظَ ح َُّم فٔی َّ
ا٪
َف َج ٌُوا ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػاحٔب ُ َ٨ا ک َ َ
اٟسَ َ ٔ ٦
َْخ َد بَي ِ َن أَیِسٔی َ٨ا َٓإٔذَا ِ َ ٧ح ُ ٩بٔطٔ َی َتظَ ح َُّم فٔی َّ
َْخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ب ٔ َ٩ِ ٤
اٟسَ َ ٓ ٔ ٦
َت َح َّس َث َ٨َ ٌَ ٣ا ٓ َ َ
و ٪أَ ِو ََ ٩ِ ٣ت َز ِو ََ َٗ ٪ت َ٠طُ َٗاُٟوا َ َ ٧زی أَ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َز َٗ َت َِ ٠ت ُط َٓأ َ ِر َس َِ ١لٔ َی ا َِ ٟی ُضوز ٔٓ ََس ًَاص َُِ٘ َٓ ٥ا َ ٢آْمُتْن َٗ َت ِ٠ت َُِ ٥ص َذا َٗاُٟوا َلَ َٗا َ٢
َت ُو َُّ ٨
ُّو٪
وَٗ ٪ا َ ٢أَ َٓ َت ِش َتحٔ٘ َ
و ٪أَ َِ ٪ي ِ٘ ُتُ٠وَ٧ا أَ ِج ٌَٔ٤ي َن ث ُ َّ ٥یَ َِ ٨ت َٔٔ ُ٠
أَ َت ِز َؿ ِو ََ ٪ن َٔ ََ ١خ ِٔ ٤شي َن ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ َ٣ا َٗ َتُ٠و ُظ َٓ َ٘اُٟوا َ٣ا یُ َباَ ُٟ

ِّ
ٕ ٓ ََو َزا ُظ ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سٔظ ٔ ُُِٗ ٠ت َو َٗ ِس کَاِ َ ٧ت ص َُذیِ َْ ١خ ٌَُ ٠وا َخٔ٠ی ٌّا َُ ٟض ِ ٥فٔی
اٟس َی َة بٔأَیِ َ٤ا َٔ ٪خ ِٔ ٤شي َن َٔٗ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣اُٟوا َ٣ا ُ٨َّ ٛا ِ ٨َ ٔ ٟحَ ٔ ٠
ئ َٓاِ٧ت ََب َط َُ ٟط َر ُج ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ َٓ ٥ح َذ َٓ ُط ب ٔ َّ
اٟش ِی ٕٔ َٓ َ٘ َت َُ ٠ط َٓ َحائ َ ِت ص َُذیِ ْ١
َِط َ ٚأَصِ َ ١بَ ِی ٕت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤بٔا َِ ٟب ِل َحا ٔ
ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ ٓ َ َ

َ
و ٩ِ ٣ٔ ٪ص َُذیِ ٕ٣َ ١ا
َف َٓ ٌُو ُظ ِلٔ َی ًُ ََ ٤ز بٔا ِِ ٤َ ٟوس َٔٔ ٥و َٗاُٟوا َٗ َت ََ ١ػاحٔب َ َ٨ا َٓ َ٘ا َُ َّ ٧ِٔ ٢ض ِِ َٗ ٥س َخ ٌَُ ٠و ُظ َٓ َ٘ا َ ٢يُ ِ٘ ٔش َُ ٥خ ُِ ٤ش َ
َٓأ َخ ُذوا ا َِ َ ٟامین ٔ َّی َ َ
وَ ٪ر ُج َّل َو َٗس ََٔ ٦ر ُج ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِّ ٩ِ ٣ٔ ٥
اٟظأََِ ٓ ٔ ٦شأَُٟو ُظ أَ ُِ ٪ي ِ٘ ٔش ََٓ ٥ا ِٓ َت َسی یَٔ٤ي َُ ٨ط
َخ ٌَُ ٠و ُظ َٗا ََٓ ٢أَٗ َِش َُ ٨ِ ٣ٔ ٥ض ِ ٥تٔ ِش ٌَ ْة َوأَ ِر َب ٌُ َ
َ
َ
و٪
آِ ٓ ََسٓ ٌََ ُط ِلٔ َی أَخٔی ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ٔٔ ُ ٓ ٢
َُقِ َ ٧ت َی ُس ُظ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٗا ُٟوا َٓاَ ِ ٧ل ََ٘ ٠ا َوا َِ ٟد ُِ ٤ش َ
ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥بٔأ ِ ٕٔ ٟز ٔ ِر َص َٕٓ ٥أ ِز َخُ٠وا َ٣کَاَ٧طُ َر ُج َّل َ َ

ی٩
ی ٩أَٗ َِش ُ٤وا َحًَّی ِٔذَا کَاُ ٧وا ب ٔ َِ ٨د ََ ٠ة أَ َخ َذ ِت ُض َِّ ٥
اٟش َ٤ا ُئ ٓ ََس َخُ٠وا فٔی َُارٕ فٔی ا َِ ٟح َب َٔٓ ١اَ ِ ٧ض َح َ ٥ا َِِ ٟا ُر ًَل َی ا َِ ٟد ِٔ ٤شي َن َّأ ٟذ َ
َّأ ٟذ َ
َّ
َّس رٔ ِج َ ١أَخٔی ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔ ٌََ ٓ ٢
ا٪
اغ َح ِو َّل ث ُ ََّ ٣َ ٥
أَٗ َِش ُ٤وا ٓ ََ٤اتُوا َجٔ٤ی ٌّا َوأَ ََِٓ ٠ت ا ِٔ َ ٟ
ات ُُِٗ ٠ت َو َٗ ِس ک َ َ
ُقی َ٨ا َٔ ٪وات َب ٌَ ُض َ٤ا َح َح ْز ََٓ َ َٜ
ی ٩أَٗ َِش ُ٤وا ٓ َُُ ٤حوا ٔ٩ِ ٣
ا ٪أَ َٗا َز َر ُج َّل بٔا َِ َ٘ ٟشا َ٣ةٔ ث ُ ََّ٧ ٥س ََٔ ٦ب ٌِ َس َ٣ا َػ ََٓ ٍَ ٨أ َ ََ ٣ز بٔا َِ ٟد ِٔ ٤شي َن َّأ ٟذ َ
ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُِ ٣َ ٩ز َو َ
اٟس َیوا َٔ ٪و َسي َّ َ ٍص ُِِ ٥لٔ َی َّ
ِّ
اٟظأِٔ ٦
ہبیتقنبدیعس،اوبرشباامسلیعنباربامیہادسی،اجحجنباوبنامثؿ،اوبراجءوجآؽایبالقہبےسےھت،اوبالقہبےسرفاتیرکےتںیہ
ہک اکی دؿتخترپرمع نب دبعازعلسیےھٹیبوہےئےھت افرول وگں وکاذؿاعؾدایہکادنرآںیئ بجولگآےئوت اہکہک متاسقہم ےک
قلعتمایکےتہکوہ،ولوگںےناہکہکاسقہمےکقلعتمامہراہیایخؽےہہکاسےکذرہعیاصقصانیلقحےہافرافلخءےنیھباسےک
ذرہعی اصقص ایل ےہ رھپ ھجم ےس اہک ہک اے اوبالقہب مت ایک ےتہک وہ؟ افر ےھجم ولوگں ےک اسےنم ڑھکا ایک ،ںیم ےن اہک ہک اے
اریماوملنینم آپ ےک اپس رعب ےک رشافء افر رسدار وموجد ںیہ ،ارگ اؿ ںیم ےس اچپس آد ی دقشم ےک اشدی دشہ آد ی ےک
قلعتموگایہدںیہکاسےنزانایکےہنکیلداھکیںیہنوتایکاےس راسگررکدایاجےئاگ،اںوہںےنرعضایکہکںیہن،ںیمےناہکہک
ارگاؿںیمےساچپسآد یصمحےکاکیآد یےکقلعتموگایہدںیہکاسےنوچرییکوتایکآپاساکاہھتاکندںیےگبج
ہکیسکےنداھکیںیہن،اںوہںےناہکںیہن،ںیمےناہکدخباروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسزجبنیتاحوتلںےکیسکافراحتلںیم
یسکوکلتقںیہنایک،اکیفہوجاصقصںیملتقایکایگ،سجےناشدیدشہوہرکزانایک،ایفہسجےناہللافراسےکروسؽےسگنج
یک ،افر االسؾ ےس رھپ ایگ ،ھچک ولوگں ےن اہک ایک اسن نب امکل ےن ہی ایبؿ ںیہن ایک ہک آپ ےن وچری ںیم اہھت اکاٹ ےہ افر آںیھکن
ڑھپفادیںیہ ،رھپاںیہندوھپںیمڈاؽدای؟ںیمےناہکںیممتےساسنیکدحثیایبؿرکاتوہںھجمےساسنریضاہللاعتٰیلہنع
ےن ایبؿ ایک ہک ہلیبق عکل ےک ھچک ولگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آےئ افر االسؾ یک  تعی یک ،زنیم اںیہن راس ہن
آح  افر اؿ ےک مسج رمضی وہےئگ وت اںوہں ےن آپ ےس اکشتی یک ،آپ ےن رفامای ہک مت ولگ امہرے رچفاےہ ےک اپس افوٹنں

ںیمویکںںیہناجےتہکاؿاکدفدھافراشیپبویپ،اؿولوگںےناہکہکرضفر،انچہچنفہولگےئگافراںوہںےنافوٹنںاکاشیپب
افراؿاک دفدھایپ،افر دنترتسوہےئگافریبن یلصاہللہیلع فآہلفملس ےکرچفاےہوک لتقرکےک افراجونرےلرک اھبگےئگ،ہی ربخ
آپوک یچنہوتاؿےکےھچیپآپےنآد یےجیھبوجاںیہنڑکپرکالےئ،آپےنمکحدایہکاؿےکاہھتاپؤںاکندےیاجںیئافرا بہ
دوھپںیمڈاؽدایاجےئ،افراؿیکآںیھکنڑھپفادیاجںیئ،اہیںکتہک فہرمےئگ،ںیمےناہکاسےسزایدہتخسوکح زیچںیہن
وجاںوہںےنیکیھتہکدنیاالسؾےسرھپےئگ،لتقایکافروچرییک،ثنعےناہکہکدخباںیمےنآجیکرطحیھبکںیہنانس،اوبالقہب
اک ایبؿ ےہ ںیم ےن اہک اے ثنع وت ریمی دحثی وک رد رکات ےہ ،ثنع ےن اہک ہک ںیہن ہکلب مت ےن دحثی وک اس رطح ایبؿ ایک ےہ وج
 تقیقںیمےہ۔دخبابجکتہیوبڑاھاؿ(اشویمں)ںیمزدنہےہہیولگالھبح ےکاسھتوہںےگ،ںیمےناہکیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس یک اکی تنس ہی ےہ ہک آپ ےک اپس ااصنر ےک ھچک ولگ آےئ آپ ےس وگتفگ یک ،رھپ اؿ ںیم اکی صخش ابرہ الکن افر فہ
لتقرکدایایگ،اسےکدعبہیولگابرہےلکنوتداھکیہکاؿاکاسیھتوخؿںیمزتپراہےہ،فہولگولنرکآپیکدختمںیمآےئ
افررعضایک ایروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسامہرا وجاسیھتامہرےاسھت وگتفگرکراہ اھتفہاہیں ےساھٹرکابرہ الکن ،ابمہ ےن
اےسداھکی ہکفہوخؿ ںیم زتپراہےہ ،ہینسرکیبن یلص اہللہیلعفآہلفملسابرہرشتفیالےئ ،افررفامایہک سک ےک قلعتممت امگؿ
رکےتوہ،ایرفامایہکسکےکقلعتماہمتراایخؽےہ،ہکاےنسلتقایکےہ،آپےنوہیدوکالباجیھبافررفامایہکمتےناسآد یوکلتق
ایک،اںوہںےن اہکںیہن،آپ ےنرفامایہکایکمتاسےسرایضوہہکوہیدںیم ےساچپسآد یاسیک مسقاھکںیئ ہک اؿولوگں ےن
اسوک لتق ںیہنایکاںوہں ےناہک ہکوہیدارگ مہ بسوک لتقرکدںیوت رھپیھبمسق اھک ےتیل ںیہاؿوکابکہنوہاگ،آپ ےنرفامایہک
رھپ مت ولگ اچپس ںیمسق اھک رک دتی ےک قحتسم وہ اجؤ ،اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ وت مسق ںیہن اھکےت،انچہچن آپ ےن اؿ یک رطػ
ےساانپوخؿاہبادارکدای،اوبالقہبےتہکںیہںیمےناہکذہلیےکولوگںےناکیصخشوک زامہناجتیلہںیمےسا ےناگلوکدایاھت،فہ
اقمؾ احطبء ںیم یسک ینمی ےک رھگ ارتا نمی فاولں ںیم ےس یسک وک ربخ وہح  وت اس رپ ولتار ےس ہلمح رک ےک اس وک لتق رک ڈاال ،ذہلی ےک
ولگ آےئ افر اس ینمی وک ڑکپ رک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس جح ےک زامہن ںیم ےل ےئگ افر اؿ ولوگں ےن اہک اس ےن
امہرےاسیھتوک لتقایک ےہ،اسینمی ےن اہکہک ذہولیں ےناسوکوھچڑ دای،رضحترمعےن اہکہکذہولیںںیم ےساچپسآد ی مسق
اھکںیئہکاںوہںےناسوکںیہنوھچڑا،ااچنسآدویمںےناںیہنںیمےسمسقاھکح ،ایہنولوگںںیمےساکیصخشکلماشؾےس
آایاھت،سجےساؿولوگںےنمسقاھکےنوکاہک،اسےناکیزہاردرمہدےرکمسقاھکےنےساعمیفےل یوتاؿولوگںےناکی
دفرسے آد ی وک اس یک ہگج رپ اشلم رکایل ،افر وتقمؽ ےک اھبح  ےک اپس ےل اج رک اس اک اہھت اس ےس ولما دای ،ولوگں ےن اہک ہک فہ
دفونںافراچپسآد ییھبےلچوہنجںےنمسقاھکح یھت،اہیںکتہکفہولگاقمؾبجلہںیم ےچنہپوتاؿولوگںوکابرشےنآریھگا،
فہ ولگ اہپڑ یک اکی اغر ںیم اج ےسھگ اغر اؿ اچپس آدویمں رپدسنھ ایگ وہنجں ےن مسق اھکح  یھت،انچہچن فہ ولگ رم ےئگ افر فہ

دفونںاہھتالمےنفاےلابیق چےئگافراؿدفونںوکاکیرھتپآرکاگلسجےسوتقمؽےکاھبح اکاپؤںوٹنایگ،فہاکیاسؽزدنہراہ
رھپ رمایگ ،اوبالقہب اک ایبؿ ےہہک ںیم اتہک وہںہک دبعاکلمل نب رمفاؿ ےن اکیصخش وک اسقہمیک انبء رپ اصقص دولاای ،رھپ اینپاس
 جتکرپننستماؿوہا،انچہچناچپسمسقاھکےنفاولںےکقلعتممکحدایایگوتاؿولوگںاکانؾدرتفےساکندایایگ افراوکنرہشدبررک
دایایگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبرشباامسلیعنباربامیہادسی،اجحجنباوبنامثؿ،اوبراجءوجآؽایبالقہب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشیسکوقؾےکرھگںیماھجےکنافرفہولگاسیکآھکنوھپڑدںیوتاسیکدتیںیہن...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
وجصخشیسکوقؾےکرھگںیماھجےکنافرفہولگاسیکآھکنوھپڑدںیوتاسیکدتیںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1793

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪ح٤از ب ٩زیسً ،بیس اہلل ب ٩ابی بُک ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص

ُک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُج َّل اكَّ َ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
ُح ِحز ٕفٔی َب ٌِ ٔف ُح َحز ٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ِٟٔ ٦یطٔ بِٔ ٔ٤ظ َ٘ ٕؽ أَ ِو ب ٔ َ٤ظَ اٗ ٔ َؽ َو َج ٌَ ََ ١ی ِدت ٔ ُُ ٠ط َ ٔ ٟی ِل ٌُ َ٨طُ
اوباامعنلؿ ،امحد نب زدی ،دیبع اہلل نب ایب رکب نب اسن ،رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک اکی صخش ےن یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکضعبرجحفںںیماھجاکن وتآپایکسرطػریتاکلھپےلرکڑھکےوہےئافراسرطحاظرہرکےنےگل
وگایاسوکوھبچاناچےتہںیہ۔
رافی  :اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،دیبعاہللنبایبرکبنباسن،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
وجصخشیسکوقؾےکرھگںیماھجےکنافرفہولگاسیکآھکنوھپڑدںیوتاسیکدتیںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1794

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،اب ٩طہاب

اب أَ ََّ ٪س ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس َّٔی أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٪ر ُج َّل اكَّ َ ٍَ ٠فٔی ُج َِحٕ فٔی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ک بٔطٔ َرأ ِ َسطُ َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ ُظ َر ُسو ُ٢
بَ ٔ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠س ّری َی ُح ُّ
ک َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َّ ٧ِٔ ٥َ ٠ا
ک َت َِ ٨ت ٔوزُنٔی ََ ٟل ٌَ ُِ ٨ت بٔطٔ فٔی ًَ ِي َِ ٨ی َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و أَ ًِ َ ٥ُ ٠أََ َّ ٧

ْص
ُج ٌٔ َِ ١اْلٔذِ َُ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٪ب ٔ ١ا َِ ٟب َ ٔ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل  ،انب اہشب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک لہس نب دعس اسدعی ےن ایبؿ ایک ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےک رجحے ےکدرفازے ںیم ےساھجاکن افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک اپسالجھکےن اک آہل اھت ،سج ےس
آپا ےنرسوکالجھکرےہےھت،بجیبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےناوکسداھکیوتاراشدرفامایہکارگںیماجاتنہکوتےھجمدےھکیاگوتںیمہی
ریتیآھکنںیمامرات(،اسےکدعب)یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکااجزتےنیلاکمکحوتدےنھکییہےکببسدایایگےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
وجصخشیسکوقؾےکرھگںیماھجےکنافرفہولگاسیکآھکنوھپڑدںیوتاسیکدتیںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1795

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪ابواٟز٧از ،ارعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ک ُج َْ ٨اح
ک بٔ َِيِ ٍ ِٔٔذِ َٕ َٓ ٪د َذ ِٓ َت ُط بٔ ٌَ َؼاة ٕ َٓ َٔ َ٘أ ِ َت ًَ ِي َُ ٨ط  ٥َِ ٟیََِ ٠ًَ ٩ِ ُٜی َ
َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و أَ َّ ٪ا َِ ٣زأّ اكَّ ََِ ٠ًَ ٍَ ٠ی َ
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اوبازلاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکاوبااقلمسیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکارگوکح صخشمتوکریغبااجزتےکاھجکنرکدےھکیافراسوکرکنککنیھپرکامرےافراسیکآھکنوھپن
اجےئوتھجترپوکح انگہںیہن۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اوبازلاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعہلقاکایبؿ...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اعہلقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1796

راوی  :ػسٗہ بٓ ٩ـی ،١ابً ٩ي٨یہِ٣ ،طٖ ،طٌيی ،ابوجحیٔہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِط ْٖ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َّ
اٟظ ٌِ ٔي َّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ُج َح ِی َٔ َة َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت
َح َّسثَ َ٨ا َػ َس َٗ ُة بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َح َّسثَ َ٨ا ُِّ َ ٣
ض َٓ َ٘ا ََ ٢و َّأ ٟذی َٓ ََٙ ٠ا َِ ٟح َّب َة
ُقآ َٔ ٪و َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة َ٣ا َِ ٟی َص ً ٔ َِ ٨س ا٨َّ ٟا ٔ
ًًَّ ٔ ٠یا َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َص َِ ٨ِ ٔ ً ١س َُ ٥ِ ٛط ِی ْئ ٔ٤َّ ٣ا َِ ٟی َص فٔی ا ِِ ُ ٟ
َّ
ُقآ ََّٔ ٔ ِ ٪ل َٓ ِض ّ٤ا ي ٌُِ َلی َر ُج ْ ١فٔی َ ٔ ٛتابٔطٔ َو َ٣ا فٔی اٟؼَّ ٔحی َٔ ٔة ُُِٗ ٠ت َو َ٣ا فٔی اٟؼَّ ٔحی َٔ ٔة َٗا َ٢
َوبَ َزأَ اَ ٨َّ ٟش ََ ٤ة َ٣ا ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َِٔل َ٣ا فٔی ا ِِ ُ ٟ

َ ١وٓ ٔکَا ُک اَلِ َسٔي ٍ ٔ َوأَ ََِ ٪ل ُي ِ٘ َت َِ ٣ُ ١ش ٥ْ ٔ ٠بٔک َ ٔاَفٕ
ا ُِ ِ٘ ٌَ ٟ

دصہقنبلیضف،انبہینیع،رطمػ،یبعش،اوبہفیحجریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکرضحتیلعےس
وپاھچایگایکآپےکاپسوکح زیچےہوجرقآؿںیمںیہن۔افرضعبدہعفاسرطحاہکایگہکوجولوگںےکاپسںیہن؟وترضحتیلع
ےن اہک ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےنداےن وک ااگای افر اجؿ وکدیپا ایک ،ہک امہرے اپسفیہ زیچ ےہ وجرقآؿ ںیم ےہ وساےئ مہف
 اتب ےک وج یسک صخش وک دای اجات ےہ افر اےکس وج ہفیحص ںیم ےہ ںیم ےن وپاھچ ہفیحص ںیم ایک ےہ ،اںوہں ےن اہک ہک دتی افر دیقی وک
آزادرکےنےکقلعتمایاکؾںیہافرہیہکملسماکرفےکوعضلتقہنایکاجےئاگ۔
رافی  :دصہقنبلیضف،انبہینیع،رطمػ،یبعش،اوبہفیحجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکنینجاکایبؿ...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
وعرتےکنینجاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1797

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک( ،زوَسی س٨س) اسٌ٤ی٣ ،١اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
َ ١ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک َو َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ

َِط َح ِت َجٔ٨ي ََ ٨ضا َٓ َ٘ َضی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ َتي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ص َُذیِ َٕ ١ر َِ ٣ت ِ ٔ ِح َساص َُ٤ا اَلِ ُ ِ َ
ِی ٓ َ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٔ ٓ ٥َ ٠یضا بٔ ُِ َّزة ٕ ًَ ِب ٕس أَ ِو أَ َٕ ٣ة

دبع اہلل نب وی ف ،امکل( ،دفرسیدنس) اامسلیع ،امکل ،انباہشب ،اوبہملس ،نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکذہلییکدفوعروتںےناکیدفرسےوکرھتپکنیھپرکامراسجےساےکسٹیپاکہچبرگ

ایگ،وتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسںیماکیالغؾایولڈنیاتفاؿںیمدےنیاکہلصیفاصدررفامای۔
رافی  :دبع اہلل نب وی ف ،امکل( ،دفرسی دنس) الیعمس ،امکل ،انب اہشب ،اوبہملس ،نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
وعرتےکنینجاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1798

راوی ٣ :وسی ب ٩اسٌ٤ی ،١وہیب ،ہظا ،٦اپ٨ے واٟس سے وہ ِ٣ي ٍہ ب ٩طٌبہ سے وہ حرضت ً٤ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسث َ َ٨ا ص ٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

ؾ ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍةُ َٗ َضی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِّ ُِ ٟزة ٔ ًَ ِب ٕس أَ ِو أَ َٕ ٣ة َٓظَ ض ٔ َس َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
اس َتظَ َارص ُِ ٥فٔی ِ ٔ ََِ ٣ل ٔ
ِ
َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة أَُ َّ ٧ط َطض ٔ َس أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضی بٔطٔ
ومیسنباامسلیع،فبیہ،اشہؾ،ا ےنفادلےسفہریغمہنبہبعشےسفہرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہں
ےن ولوگں ےس لمح رگادےنی یک دتی ےک ابرے ںیم وپاھچ وت ریغمہ ےن اہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی الغؾ ای اکی ولڈنی
دتی ںیم دےنیاک مکحاصدررفامایےہدمحم نب ہملسم ےنوگایہدیہکفہ یھباسفتق احرضےھت ہکبج یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اساکہلصیفدایاھت۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،فبیہ،اشہؾ،ا ےنفادلےسفہریغمہنبہبعشےسفہرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ

وعرتےکنینجاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1799

٣وسی ،ہظا ٦اپ٨ے واٟس
راوی ً :بیس اہلل بٰ ٩

اض ََ ٩ِ ٣س ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضی فٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َنظَ َس اَ ٨َّ ٟ
ِّ
اٟش ِ٘ ٔم َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍةُ أََ٧ا َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َٗ َضی ٓ ٔیطٔ بٔ ُِ َّزة ٕ ًَ ِب ٕس أَ ِو أَ َٕ ٣ة َٗا َ ٢ائِتٔ ََ ٩ِ ٣ي ِظ َض ُس ًََ ٌََٝ ٣ل َى َص َذا َٓ َ٘ا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ ُ٩
َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة أََ٧ا أَ ِط َض ُس ًَل َى أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث َٔ ١ص َذا َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ساب ٔ ٕٙ
ؾ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍ َة بِ َُ ٩ط ٌِ َب َة یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط ا ِس َتظَ َارص ُِ ٥فٔی ِ ٔ ََِ ٣ل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َزائ َٔسةُ َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط

دیبعاہلل نب ومیس،اشہؾ ا ےنفادلےسرفاتیرکےت ںیہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع ےنولوگں ےسروشرہایل ہک یبن یلصاہلل
ہیلعفآہل فملس وک لمح رگادےنی ےک قلعتم ہلصیف رکےت وہےئ یسک ےن انس ےہ ،ریغمہ ےن اہک ہک ںیم ےن انس ےہ آپ ےن اکی الغؾ ای
ولڈنیاتفاؿدےئاجےناکمکحرفامایاھت،رضحترمعےنرفامایہکوکح آد یالؤوجاہمترےاسھتاسرپوگایہدے،دمحمنبہملس ےن
اہک ہکںیماسیکلثمرپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوگایہداتیوہں دمحمنبدبعاہلل،دمحمنباسقب،زادئہ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،
ریغمہنبہبعش،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےکقلعتمرفاتیرکےتںیہاںوہںےنلمحرگادےیئاجےنیکدتیےکقلعتماؿ
ےسروشرہایکافرایسیلہپدحثییکلثمرفاتیایک۔
رافی  :دیبعاہللنبومٰیس،اشہؾا ےنفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکنینجاکایبؿافرہیہکدتیابپرپافرابپےکہبصعرپےہےٹیبرپںیہن۔...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ

وعرتےکنینجاکایبؿافرہیہکدتیابپرپافرابپےکہبصعرپےہےٹیبرپںیہن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1800

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ا ٪بٔ ُِ َّزة ٕ ًَ ِب ٕس أَ ِو أَ َٕ ٣ة ث ُ َّ ٪َّ ٔ ِ ٥ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة َّأًٟی َٗ َضی ًََِ ٠ی َضا بٔا َِّ ُِ ٟزة ٔتُ ُو ِّٓ َی ِت َٓ َ٘ َضی
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضی فٔی َجٔ٨ي ٔن ا َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی َِ ٟح َی َ
یضا َو َز ِو ٔج َضا َوأَ َّ ٪ا ًَِ ١َ ِ٘ ٌَ ٟل َی ًَ َؼبَت َٔضا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٣ٔ ٪ي َ ٍاثَ َضا ٟٔبََ ٔ ٨

دبع اہلل نب وی ف،ثیل ،انباہشب ،دیعس نببیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ
ایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنینبایحلؿیکاکیوعرتےکلمحرگاےنںیماکیالغؾایولڈنیدےنیاکمکحاصدررفامای۔
رھپ فہ وعرت سج ےک قح ںیمدتی اک ہلصیف ایک اھت رمیئگ وت یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن مکح دای ہک ایکس ریماث اس ےکوٹیبں افر
اسےکوشرہےکےئلوہیگ،افراسیکدتیاسےکہبصعرپےہ
رافی  :دبعاہللنبوی ف،ثیل،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
وعرتےکنینجاکایبؿافرہیہکدتیابپرپافرابپےکہبصعرپےہےٹیبرپںیہن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1801

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،اب٣ ٩شیب وابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٩٤

اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َوأَب ٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َ
َ َ
ِی ب ٔ َح َحز ٕ َٓ َ٘ َت َِ ٠ت َضا َو َ٣ا فٔی بَ ِلَ ٔ ٨ضا
َف َِ ٣ت ِ ٔ ِح َساص َُ٤ا اَلِ ُ ِ َ
أ َّ ٪أبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ا ِٗت َ َتَِ ٠ت ا َِ ٣زأ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ص َُذیِ َٕ َ ١

یس ْة َو َٗ َضی أَ َّ ٪ز ٔ َی َة ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ ًَل َی ًَاٗ ٔ َ٠ت َٔضا
َٓا ِخ َت َؼ ُ٤وا ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ضی أَ َّ ٪زٔیَ َة َجٔ٨يَ ٔ ٨ضا ُ َّ
ُغ ْة ًَ ِب ْس أَ ِو َوَ ٔ ٟ
ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،انببیسمفاوبہملسنبدبعارلنمحےسرفاتیرکےتںیہرضحتاوبرہریہریضاہلل
اعتٰیلہنعےنایبؿایکہکذہلییکدفوعروتںےنڑگھجاایکوتاکیےندفرسیوکرھتپامراسجےکدصہمےسفہوعرترمیئگافراس
ےک ٹیپ اک ہچب یھب رم ایگ ،ولگ ہی دقمہم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل رک ےئگ وت آپ ےن ہلصیف ایک ہک اس ےک نینج یک
دتیاکیالغؾایولڈنیےہاسوعرتیکدتیاکاسےکفاروثںوکمکحدای
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،انببیسمفاوبہملسنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجالغؾایہچباعراتیبلطرکے...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجالغؾایہچباعراتیبلطرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1802

راوی ٤ً :ز ب ٩زرارہ ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابزاہیً ،٥بساٌٟزیز ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗس ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة أَ َخ َذ أَبُو كَ َِ ٠ح َة ب ٔ َیسٔی َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠بٔی ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪أَ َن ّشا ُ ََُل ْ٦
رض َو َّ
َف ٓ ََواہللٔ َ٣ا َٗا َ ٢لٔی ٔ ٟظَ ِی ٕئ َػ َُ ٌِ ٨ت ُط َ ٥َ ٔ ٟػ ََ ٌِ ٨ت َص َذا َص ََ ٜذا َو ََل ٔ ٟظَ ِی ٕئ ٥َِ ٟ
ک َٗا ََ َٓ ٢د َس ُِ ٣ت ُط فٔی ا َِ ٟح َ ٔ
اٟش َ ٔ
َٛی ِّْص ََِٓ ٠ی ِد ُس َِ ٣
أَ ِػ َُ ٌِ ٨ط َ ٥َِ ٟ ٥َ ٔ ٟت ِؼ ََ ٍِ ٨ص َذا َصَ َٜذا

رمعنبزرارہ،اامسلیعنباربامیہ،دبعازعلسی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکبجیبن
یلص اہللہیلعفآہلفملسودہنیرشتفیالےئ ،اوبہحلطےن ریمااہھتڑکپا افرےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیم ےل

ےئگافراہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسناکیوہایشرڑلاکےہہیآپیکدختمرکےاگ،اسناکایبؿےہہکںیمےنرفسف
رضحںیم آپیکدختمیکنکیلدخایکمسقبجیھبںیمےنوکح اکؾایکآپےنںیہنرفامایہکویکںوتےنہیاکؾاسرطحایکافر
بجںیمےنوکح اکؾںیہنایکوتآپےنںیہنرفامایہکہیاکؾویکںںیہنایک۔
رافی  :رمعنبزرارہ،الیعمسنباربامیہ،دبعازعلسی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکؿںیمافرونکںیںیمدبرکرماجےنفاولںاکوخؿاعمػےہ...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اکؿںیمافرونکںیںیمدبرکرماجےنفاولںاکوخؿاعمػےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1803

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی
ً٨ہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َوأَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٌَ ٟح َ٤ا ُئ َج ِز ُح َضا ُج َب ْار َوا ِٟبٔئِزُ ُج َب ْار َوا ِٔ ٌِ ٤َ ٟس ُُ ٪ج َب ْار َوفٔی اٟزِّکَازٔ
ا ِٟد ُُُ ٤ص
دبع اہلل نب وی ف ،ثیل ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
رکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوچاپویںاکزیمخرکانالباصقصےہافرونکںیںیمرگرک
افراکؿوھکدےنںیمرماجےنفاےلاکوخؿاعمػےہ،افرراکزںیماپوچناںہصحےہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،ثیل،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

وچاپؤںاکوخؿرکاناعمػےہ...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
وچاپؤںاکوخؿرکاناعمػےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1804

راوی ٣ :ش ،٥٠طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩زیاز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ا ِِ ٌَ ٟح َ٤ا ُئ ًَ َِ٘ ُ٠ضا ُج َب ْار َوا ِٟبٔئِزُ ُج َب ْار َوا ِٔ ٌِ ٤َ ٟس ُُ ٪ج َب ْار َوفٔی اٟزِّکَازٔ ا ِٟد ُُُ ٤ص
ملسم ،ہبعش ،دمحم نب زاید ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایکہک روسؽاہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکوچاپےئلتقرکںیوتاعمػےہافرونکاںوھکدےنںیمایاکؿوھکدےنںیمدبرکرماجےئوتوخؿاعمػےہ
افرراکزںیماپوچناںہصحےہ۔
رافی  :ملسم،ہبعش،دمحمنبزاید،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکانگہوجیسکذ یوکریغبانگہےکلتقرکدے...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اسصخشاکانگہوجیسکذ یوکریغبانگہےکلتقرکدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1805

راوی ٗ :یص ب ٩حٔؽً ،بساٟواحس ،حش٣ ٩حاہس ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َٗ ِی ُص بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش َُ ٩ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣حاص ْٔس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ت ََ ١نٔ ِّشا ٌَُ ٣ا َص ّسا  ٥َِ ٟیَز ٔ ِح َرائ ٔ َح َة ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوِ ٔ َّ ٪رٔی َح َضا َُ ٟیو َج ُس ٔٔ ٣َ ٩ِ ٣شي َ ٍة ٔأَ ِر َبٌٔي َن ًَا ّ٣ا

سیق نب صفح ،دبعاولادح ،نسح اجمدہ ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکسجےنیسکاےسیصخشوکلتقایکسجےساعمدہہوہوتفہتنجیکوخوبشہناپےئاگ،احالہکن
اسیکوخوبشاچسیلاسؽیکاسم تےسوسحمسوہیتےہ۔
رافی  :سیقنبصفح،دبعاولادح،نسحاجمدہ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمؿاکرفےکوعضلتقہنایکاجےئ...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
املسمؿاکرفےکوعضلتقہنایکاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1806

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہي ٍ ِ٣طًٖ ،ا٣ز ،ابوححیٔہ

ِط ْٖ أَ ًََّ ٪ا ّٔ ٣زا َح َّسثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٌَ ٔ ٟل ٔ ٕٓی ح َح َّسثَ َ٨ا َػ َس َٗ ُة
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْ ٍ َح َّسثَ َ٨ا ُِّ َ ٣
ِط ْٖ َسُ ٌِ ٔ٤ت َّ
اٟظ ٌِ ٔي َّی یُ َح ِّس ُث َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ُج َح ِی َٔ َة َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًًَّ ٔ ٠یا َرض َٔی
بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة َح َّسثَ َ٨ا ُِّ َ ٣
ض َٓ َ٘ا ََ ٢و َّأ ٟذی َٓ ََٙ ٠ا َِ ٟح َّب َة
ُقآ َٔ ٪و َٗا َ ٢ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ََّ ٣ز ّة َ٣ا َِ ٟی َص ً ٔ َِ ٨س ا٨َّ ٟا ٔ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َص َِ ٨ِ ٔ ً ١س َُ ٥ِ ٛط ِی ْئ ٔ٤َّ ٣ا َِ ٟی َص فٔی ا ِِ ُ ٟ

َّ
ُقآ ََّٔ ٔ ِ ٪ل َٓ ِض ّ٤ا ي ٌُِ َلی َر ُج ْ ١فٔی َ ٔ ٛتابٔطٔ َو َ٣ا فٔی اٟؼَّ ٔحی َٔ ٔة ُُِٗ ٠ت َو َ٣ا فٔی اٟؼَّ ٔحی َٔ ٔة َٗا َ٢
َوبَ َزأَ اَ ٨َّ ٟش ََ ٤ة َ٣ا ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َِٔل َ٣ا فٔی ا ِِ ُ ٟ
َ ١وٓٔکَا ُک اَلِ َسٔي ٍ ٔ َوأَ ََِ ٪ل ُي ِ٘ َت َِ ٣ُ ١ش ٥ْ ٔ ٠بٔک َ ٔاَفٕ
ا ُِ ِ٘ ٌَ ٟ
ادمح نب ویسن ،زریہ رطمػ ،اعرم ،اوبجحٹیفہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت یلع ےس اہک (دفرسی دنس)
دصہق نب  لض ،انب ہینیع ،رطمػ ،یبعش ،اوبجحٹیفہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایکہک ںیم ےن رضحت یلع ےس وساؽایک
ہکایکآپےکاپسوکح ایسیزیچےہوجرقآؿںیمںیہن ےہافرانبہینیعےنیھبکہیایبؿایک(ہکآپےکاپس وکح ایسیزیچےہ)
وجافرولوگںےکاپسںیہنےہ؟اںوہںےنایبؿایکہکمسقےہاسذاتیکسجےنداےنوکااگایافراجدناروکدیپاایکامہرےاپس
فیہےہوجرقآؿںیمےہوساےئمہف اتبےکوجیسکصخشوکاطعایکاجاتےہافراسزیچےکوجہفیحصںیمےہ،ںیمےناہکہکہفیحص
ںیمایکوہاتےہاںوہںےناہکہکدتیافرالغؾآزادرکےنےکایاکؾافرہیہکاملسمؿاکرفےکوعضلتقہنایکاجےئاگ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہرطمػ،اعرم،اوبجحٹیفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسارماکایبؿہکاملسمؿوہیدیوکہصغیکاحتلںیمامطہچنامرے۔...
ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اسارماکایبؿہکاملسمؿوہیدیوکہصغیکاحتلںیمامطہچنامرے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1807

راوی  :ابونٌی ،٥سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩یحٌی ٣ازنی ،یحٌی  ،ابوسٌیس خسری

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ َٔ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ

ئ
تُ َديِّ ٍُوا بَي ِ َن اَلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ

اوبمیعن ،ایفسؿ ،رمعف نب ییحی امزین ،ییحی  ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

رفامایہکاایبنءےکدرایمؿاکیدفرسےرپتلیضفہندف۔
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،رمعفنبییحیامزین،ییحی،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخؿاہباکایبؿ
اسارماکایبؿہکاملسمؿوہیدیوکہصغیکاحتلںیمامطہچنامرے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1808

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا٤ً ،٪ز ب ٩یحٌی ٣ازنی ،یحٌی  ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩یَ ِحٌَی ا ِ٤َ ٟازٔن ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ١
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ک ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َٗ ِس ََ ٟل َ٥
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ِٔلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ٔ ُٟل ََ ٥و ِج ُض ُط َٓ َ٘ا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س ِ ٔ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحاب ٔ َ

فٔی َو ِجهٔی َٗا َ ٢ا ِزًُو ُظ ٓ ََس ًَ ِو ُظ َٗا َََ ٟ ٥َ ٔ ٟ ٢ل َِ ٤ت َو ِج َضطُ َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی ََ ٣ز ِر ُت بٔا َِ ٟی ُضوز ٔٓ ََشُ ٌِ ٔ٤تطُ َي ُ٘و َُ ٢وا َّٔ ٟذی ِاػ َلفَی
رش َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َو ًَل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢أ َ َخ َذ ِتىٔی ُ َِـ َب ْة َََٓ ٠ل ُِ ٤ت ُط َٗا َََ ٢ل تُ َديِّ ٍُونٔی ٔ ٩ِ ٣بَي ِ ٔن
وسی ًَل َی ا َِ ٟب َ ٔ
َُ ٣
غ ٓ َََل
و ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٓأ َ ُٛو ُ ٪أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢ئ ُ
اَلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
وسی آخٔذْ بٔ َ٘ائ َٕٔ ٤ة َٔ َٗ ٩ِ ٣وائ ٔٔ ٥ا ِِ ٌَ ٟز ٔ
اض َي ِؼ ٌَ ُ٘ َ
ٔیَٓ ٙإٔذَا أََ٧ا ب ٔ َُ ٤
ئ َٓإ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
أَ ِزرٔی أَٓ َ
اٟلورٔ
َاِ َٗ ٚبلٔی أَ ُِ ٦جوز َٔی بٔ َؼ ٌِ َ٘ةٔ ُّ

دمحم نب وی ف ،ایفسؿ ،رمع نب ییحی امزین ،ییحی  ،اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وہید
ںیم ےس اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای سج ےک ہنم رپ امطہچن امرا اھت ،اس ےن رعض ایک اے دمحم یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسآپےکااصنراحصہبںیمےساکیصخشےنریمےہنمرپامطہچنامراےہ،آپےنرفامایہکاےسالبؤ،انچہچنفہالبےئ
ےئگ،آپےنرفامایہکمتےناؿےکہنمرپامطہچنویکںامرا؟اسےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیموہیدےکاپس
ےسسگ رراہ اھتہک ںیم ےن اےس ےتہکوہےئ انسہکمسق ےہاسذاتیکسج ےنومٰیسوکامتؾااسنونں رپتلیضف دی ،ںیم ےناہک ہک
دمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسرپیھب؟اسےناہکاہں۔ےھجمہصغآایگافرںیمےناسےکہنمرپامطہچنامرا۔آپےنرفامایہکاایبنء ںیم

ےھجمتلیضفہن دفاسےئلایقتمےکرفزبسوہیبشوہاجںیئےگافربسےسےلہپںیموہشںیمآؤںاگوتدوھکیںاگہکرضحت
ومٰیسرعشاکاکیاپہیڑکپےڑھکےوہںےگ،ںیمںیہناجاتنہکفہمہےسےلہپوہشںیمآےئوہںےگایوکہ رررپاؿاکوہیبش
وہاناساکدبہلوہاگ۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،رمعنبییحیامزین،ییحی،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
اہللاعت یاکوقؽہکرشکتہبڑباملظےہ...
ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
اہللاعت یاکوقؽہکرشکتہبڑباملظےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1809

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،جزیز ،اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ،حرضت ًبس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗاُٟوا أَ ُّی َ٨ا ٥َِ ٟ
َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َّأ ٟذ َ
ک ًَل َی أَ ِػ َح ٔ
ی ٩آ َُ٨٣وا َوَ ٥َِ ٟیِ٠ب ٔ ُشوا ِ ٔ َی٤اُ َ ٧ض ِ ٥ب ٔ ُوَ ٥ِٕ ٠ط َّ ٙذََ ٔ ٟ

اٟرش َک َُ ٟو٥ِْ ٠
َیِ٠ب ٔ ِص ِ ٔ َی٤اُ َ ٧ط ب ٔ ُوَ٘ َٓ ٥ِٕ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َّ ٧ِٔ ٥َ ٠ط َِ ٟی َص ب ٔ َذا َک أَ ََل َت ِش ٌَُ ٤و َِ ٪لٔ َی َٗ ِو َٔ ٤َ ِ٘ ُٟ ٢
اِ ِّ ٪َّ ٔ ِ ٪
ٔی٥
ًَو ْ
ہبیتقنبدیعس،رجری،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہلل ےسرفاتیرکےتںیہبجہیآتیانزؽوہح ہکفہولگوجاامیؿالےئ
افر ا ےن اامیؿ وکملظ ےس ںیہن المای ،وت یبن یلص اہللہیلع فآہلفملس ےک احصہب وک اشؼ سگرا افر فہ م ےن ےگل ہک مہ ںیم ےس وکؿ ااسی ےہ

سج ےن اامیؿ وکملظ ےس ہنالمای وہ ،وت روسؽ اہلل یلصاہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایہک ایک متولوگں ےن رضحت امقلؿ اک وقؽ ںیہن انس
(وجاںوہںےنا ےنےٹیبوکاخمبطرکےکاہکاھت)رشکتہبڑباملظےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
اہللاعت یاکوقؽہکرشکتہبڑباملظےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1810

راوی ٣ :شسز ،برش بٔ٣ ٩ـ ،١جزیزی( ،زوَسی س٨س) ٗیص ب ٩حٔؽ ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابزاہی ،٥سٌیس جزیزیً ،بساٟزح٩٤
ب ٩ابی بُکہ

 ١بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی٥
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ح و َح َّسثَىٔی َٗ ِی ُص بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َ
ُک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َسٌ ْ
ٔیس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أبٔی بَ ِ َ
َا ُک بٔاہللٔ َو ًُ ُ٘ ُ
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ َٔ ٩و َط َضا َزةُ اٟزُّورٔ َو َط َضا َزةُ اٟزُّورٔ ثَ ََلثّا أَ ِو َٗ ِو ُ ٢اٟزُّورٔ ٓ ََ٤ا َزا َ ٢یُ َُک ُِّر َصا َحًَّی
أَ ِٛبَ ٍُ ا ِلَ َٜبائ ٔز ٔ ِاْل ٔ ِ َ

ُٗ ِ٨َ ٠ا َِ ٟي َتطُ َسَ َٜت

دسمد،رشبنبلضفم،رجریی(،دفرسیدنس)سیقنبصفح،اامسلیعنباربامیہ،دیعسرجریی،دبعارلنمحنبایبرکبہ،ا ےنفادل
ےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکریبکہانگوہںںیمبسےسڑباانگہہیےہ
ہکاہللےکاسھتیسکوکرشکیانبای اجےئ،فادلنییکانرفامینیکاجےئافروھجیٹ وگایہدانی ،نیتابرآپ ےنیہیاراشدرفامای،ایرفامای
ہک وھجن وبانل ،آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک ابر ابر رفامےت رےہ ،اہیں کت ہک مہ ولگ م ےن ےگل ہک اکش آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساخومشوہاجےت۔

رافی  :دسمد،رشبنبلضفم،رجریی(،دفرسیدنس)سیقنبصفح،الیعمسنباربامیہ،دیعسرجریی،دبعارلنمحنبایبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
اہللاعت یاکوقؽہکرشکتہبڑباملظےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1811

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حشين ب ٩ابزاہیً ،٥بیس اہلل  ،طيباَ ،٪فاض ،طٌيی ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ َِّ ٩
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ َ ٣ُ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
َفا ٕ
وسی أ ِخب َ َ ٍَ٧ا َط ِي َبا َُ ٔ ٩ِ ًَ ٪
َ
َا ُک
رعاب ٔ ٌّی ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ا ِل ََ ٜبائٔزُ َٗا َِ ٢اْل ٔ ِ َ
بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢جا َئ أ ِ َ
بٔاہللٔ َٗا َ ٢ث ُ َّ٣َ ٥اذَا َٗا َ ٢ث ُ َُّ ُ٘ ًُ ٥
وض َٗا ََّ ٢أ ٟذی
وض ُُِٗ ٠ت َو َ٣ا ا َِ ٟیٔ٤ي ُن ا ُِ ٤ُ َِ ٟ
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ َٔٗ ٩ا َ ٢ث ُ َّ٣َ ٥اذَا َٗا َ ٢ا َِ ٟیٔ٤ي ُن ا ُِ ٤ُ َِ ٟ

ئ ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ص َُو ٓ َٔیضا کَاذ ٔ ْب
َي ِ٘ َت ٔل ٍُ َ٣ا َ ٢ا ِ٣ز ٔ ٕ
دمحمنبنیسحنباربامیہ،دیبعاہلل،ابیشؿ،رفاس،یبعشدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختم ںیم اکیارعایبآای افردرای ت ایکہک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ةکرئ ایکںیہ؟آپ ےنرفامایہک
یسکوکاہللاکرشکیانبان،اسےنوپاھچرھپوکؿ؟آپےنرفامایہکنیمیومغس،ںیمےندرای تایکہکنیمیومغسایکزیچےہ،آپ
ےنرفامایہکوجصخشیسکاملسمؿاکامؽمضہرکےنےکےئلوھجیٹمسقاھکاتےہ۔
رافی  :دمحمنبنیسحنباربامیہ،دیبعاہلل،ابیشؿ،رفاس،یبعشدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان

اہللاعت یاکوقؽہکرشکتہبڑباملظےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1812

راوی  :خَلز ب ٩یحٌی  ،سٔیا٨٣ ،٪ؼورواً٤ع ،ابووائ ،١اب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َخ ََّلزُ بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر َواَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََ ُ ٧ؤا َخ ُذ ب ٔ َ٤ا ًَ٨َ ٠ِ ٔ٤ا فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِح َش َ ٩فٔی ِاْل ٔ ِس ََل ٥َِ ٟ ٔ ٦یُ َؤا َخ ِذ ب ٔ َ٤ا ًَ ١َ ٔ٤فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َو َ٩ِ ٣

ِ
أَ َسا َئ فٔی ِاْل ٔ ِس ََلٔ ٦أُخ َٔذ بٔاَلِ َ َّو َٔ ٢و ِاْل ٔ ٔ

الخدنبییحی ،ایفسؿ،وصنمرفاشمع،اوبفالئ،انبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاکیصخشےنرعضایکایروسؽ
اہللامہراوماذخہامہرےاامعؽ رپوہاگوجمہ ےناجتیلہ ںیم ےئکےھت،آپ ےنرفامایہک سجےناحتلاالسؾںیم یکینیک،وتاس رپ
وماذخہ ںیہن ایک اجےئ اگ وج اس ےن اجتیلہ ںیم ایک ےہ افر سج ےن احتل االسؾ ںیم رباح  یک وت اس ےک اےلگ افر ےلھچپ اامعؽ رپ
وماذخہوہاگ۔
رافی  :الخدنبییحی،ایفسؿ،وصنمرفاشمع،اوبفالئ،انبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدترمدافررمدتوعرتاکمکحافراؿےسوتہبرکاےناکایبؿ...
ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
رمدترمدافررمدتوعرتاکمکحافراؿےسوتہبرکاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1813

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا٣ ٪ح٤س بٓ ٩ـ ،١ح٤از ب ٩زیس ،ایوبًُ ،ک٣ہ

ُٔک ََ ٣ة َٗا َ ٢أ ُت َٔی ًَل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط بٔزََ٧از ٔ َٗ ٕة
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٣ُ ٪ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔ ١ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َ
ُح ِٗ ُض ِِ ٨َ ٔ ٟ ٥ه ٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ُت ٌَ ِّذبُوا
ک ابِ ََّ ًَ ٩با ٕ
ُح َٗ ُض ََِ ٓ ٥ب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
ض َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و ُُ ٨ِ ٛت أََ٧ا  ٥َِ ٟأ ُ ِ ٔ
َٓأ ِ َ
اب اہللٔ َو ََ َ٘ ٟت ُِ ٠ت ُض ِِ َ٘ ٔ ٟ ٥و َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠بَ َّس َ ٢زٔی َُ ٨ط َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ
بٔ ٌَ َذ ٔ
اوب اامعنلؿدمحمنب لض،امحدنبزدی،اویب،رکعہمےسرفاتیرکےتںیہرضحتیلعےکاپسزاندہقالےئےئگوتاؿوکرضحتیلع
ےنالجدای،رضحتانبابعسوکبجہیربخیلموتاہکہکارگںیموہاتوتاؿوکہنالجات،اسےئلہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اس ےسعنمرف امایہکلب ںیماؿولوگںوک لتقرکداتیاس ےئلہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسج ےن اانپدنیدبؽ
ڈاالاےسلتقرکدف۔
رافی  :اوباامعنلؿدمحمنب لض،امحدنبزدی،اویب،رکعہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
رمدترمدافررمدتوعرتاکمکحافراؿےسوتہبرکاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1814

٣وسی اطٌزی
راوی ٣ :شسز ،یحٌی َ ،قہ ب ٩خاٟس ،ح٤یس ب ٩ہَل ،٢ابوبززہ ،حرضت ٰ

وسی َٗا َ ٢أَٗ َِبُِ ٠ت ِلٔ َی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ َِّ ُ ٩
َق َة بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَىٔی حُ َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩ص ََٔل َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

ِ ًَ َِ ٩ي َشارٔی َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣عٔی َر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪اَلِ َ ِط ٌَزٔیِّي َن أَ َح ُسص َُ٤ا ًَ ِ ٩یَٔ٤یىٔی َو ِاْل َ ُ
ک بٔا َِ ٟح ِّ٣َ ٙا
وسی أَ ِو یَا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ َٗ ٩ی ٕص َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َتا ُک َٓک ٔ ََلص َُ٤ا َسأ َ ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢یا أَبَا َُ ٣
أَكٌََِ ٠انٔی ًَل َی َ٣ا فٔی أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ َ٤ا َو َ٣ا َط ٌَ ِز ُت أَُ َّ ٧ض َ٤ا یَ ِلَ ُ٠با ٔ ٪ا َِٜ َٓ ١َ ٤َ ٌَ ٟأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ ِلٔ َی س َٔوأٛطٔ َت ِح َت َط َٔتٔطٔ َََٗ ٠ؼ ِت َٓ َ٘ا َ ٩َِ ٟ ٢أَ ِو َلَ
وسی أَ ِو یَا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ َٗ ٩ی ٕص ِلٔ َی ا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤ث ُ ََّّ ٥ات َب ٌَ ُط ٌَُ ٣اذُ بِ ُ٩
َن ِش َت ٌُِ ٔ٤
ًَ ١ل َی ًَ َ٨َ ٔ ٠٤ا َ ٩ِ ٣أَ َرا َز ُظ َو َل ٩ِٔ ٜاذِ َص ِب أََ ِ ٧ت یَا أَبَا َُ ٣
اَ ٪ی ُضوزٔیًّا َٓأ َ ِس ٥ََ ٠ث ُ ََّ ٥ت َض َّو َز
َج َب ٕ٤َّ ٠َ َٓ ١ا َٗس ََِٔ ٠ًَ ٦یطٔ أَ َِ ٟقی َُ ٟط و ٔ َسا َز ّة َٗا َ ٢اِ٧ز ٔ َِ ٢ؤِذَا َر ُج َْ ٨ِ ٔ ً ١س ُظ ُ٣وثَ َْٗ ٙا َ٣َ ٢ا صَ َذا َٗا َ ٢ک َ َ

َٗا ٢ا ِجٔ٠ص َٗاََ ٢ل أَ ِجٔ٠ص َحًَّی ُي ِ٘ َت ََ َٗ ١ـا ُئ اہللٔ و َر ُسؤٟطٔ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ َ
اَکا ٗ ٔ َی َاَّ ٦
اِ ٠ٟی َٔ٘ َٓ ١ا َ٢
َ
َ ِ َ
ُ
ت َٓأ ََ ٣ز بٔطٔ َٓ ُ٘تٔ َ ١ث ُ ََّ ٥ت َذ َ َ
َ
ُوَ ٦وأَُ َ ٧اَ ٦وأَ ِر ُجو فٔی ِ َ ٧و ًَٔ٣ی َ٣ا أَ ِر ُجو فٔی َٗ ِو ًَٔ٣ی
أَ َح ُسص َُ٤ا أَ َّ٣ا أََ٧ا َٓأٗ ُ
دسمد ،ییحی  ،رقہ نب اخدل ،دیمح نب الہؽ ،اوبربدہ ،رضحت ومٰیس ارعشی ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختم ںیم آای افر ریمےاسھت ارعشویں ےکدف آد ی ےھت ،اکی وت ریمےداںیئ اہھتیک رطػ افردفرساابںیئ رطػ اھت ،افر یبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسماک رک رےہ ےھت ،اؿ دفونں ےن دروخاتس یک ںیہک اک اعلم رقمر رکدںی ،وت آپ ےن رفامای ہک اے اوب
ومٰیس  ،ای رفامای ہک دبعاہلل نب سیق ،اوب ومٰیس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آپ وک قح ےک اسھت اجیھب ےہ
اںوہںےنےھجما ےندؽیکابتںیہناتبح ،افرہنںیماجاتناھتہکہیدفونںیسکدہعہےکےئلدروخاتسرکںیےگ،افرںیموگایآپ
وکوسماکرکےتدھکیراہ اھت ،وجآپ ےکوہوٹنںںیمدابےئوہےئ ےھت،آپےنرفامایہکمہدروخاتسرکےنفاےلوکیھبکاعلم
ںیہنانبےت،نکیلاےاوبومٰیسایرفامایہکاےدبعاہللنبسیق،متنمیوکاجؤ،رھپاؿےک ےھچیپاعمذنبلبجوکرفاہنایک،بجاعمذ
نمیےچنہپوتاوبومٰیسےناےکنےئلوھچباناھچبایافراہکہکارتف،وتاسفتقاکیآد یوکاؿےکاپساھٹیبوہااپایوجدنباھوہااھت،وپاھچہی
ایکےہ،اہکہیوہیدیاھترھپاالسؾالای،رھپوہیدیوہایگاوبومٰیسےناہکھٹیب اجؤ،اںوہںےناہکہکاسفتقکتہنوھٹیبںاگبجکت
اس وک لتق ہن ایک اجےئ ،اہلل افر اےکس روسؽ اک یہی مکح ےہ ،نیت ابرہی اہک،انچہچن مکح لتق رپ لتق رکدای ایگ ،رھپ مہ ےن  ب دیباری اک
ذترکہایکوتاؿںیمےساکیےناہکہکںیموتراتوکابعدترکاتوہںافروسات یھبوہںافردنینںیماسزیچیکادیمراتھکوہںسج
یکدیباریںیمراتھکوہں۔
رافی  :دسمد،ییحی،رقہنباخدل،دیمحنبالہؽ،اوبربدہ،رضحتومٰیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشےکلتقرکےناکایبؿوجرفا ضےکوبقؽرکےنےسااکنررکے۔...
ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
اسصخشےکلتقرکےناکایبؿوجرفا ضےکوبقؽرکےنےسااکنررکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1815

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

ٕ
َف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ یَا أَبَا بَ ُِکٕ َِ ٛی َ
َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا تُ ُوف ِّ َی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ِس ُت ِدَ ٔ ٠
َف ََ َ َٛ ٩ِ ٣
ٕ أَبُو بَ ُِکٕ َو ََ َ ٛ
اض َحًَّی َي ُ٘وُٟوا ََل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ ٓ َََٗ ٩ِ ٤ا َََ ٢ل
ُت َ٘ات ٔ ُ
اض َو َٗ ِس َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
 ١اَ ٨َّ ٟ

َف َ ٚبَي ِ َن اٟؼَّ ََلة ٔ
ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َٓ َ٘ ِس ًَ َؼ َ٣ٔ ٥ىِّی َ٣ا َُ ٟط َو َنٔ َِشطُ ِ ٔ ََّل ب ٔ َح ِّ٘طٔ َوح َٔشاب ُ ُط ًَل َی اہللٔ َٗا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ َواہللٔ ََل ُ َٗاتَّٔ َ ٩ِ ٣َ َّ٩َ٠

َواٟزَّکَاة ٔ َٓإ ٔ َّ ٪اٟزَّکَا َة َح ُّ ٙا ِ٤َ ٟا َٔ ٢واہللٔ َِ ٟو ٌَُ ٨َ ٣ونٔی ًَ َ٨اّٗا کَاُ ٧وا یُ َؤ ُّزوَ َ ٧ضا ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٟ ٥َ ٠ا َت ُِ ٠ت ُض ًَِ ٥ل َی
َ َح اہللُ َػ ِس َر أَبٔی بَ ُِکٕ َ ٔ ٘٠ِ ٔ ٟتا َٔ ٌََ ٓ ٢زٓ ُِت أَُ َّ ٧ط ا َِ ٟح ُّٙ
ََٔ ٌ٨ِ ٣ضا َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ٓ ََواہللٔ َ٣ا ص َُو ِ ٔ ََّل أَ َِ ٪رأَیِ ُت أَ ِِ َٗ ٪س َ َ

ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبت،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہں
ےنایبؿایکہکبجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتوہح افررضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعہفیلخر ےوترعبےکضعبولگ
اکرفوہےئگوترضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہکاےاوبرکبآپسکرطحولوگںےساہجدرکںیےگبجروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسرفامےکچںیہہکےھجممکحدایایگےہہکںیمولوگںےساہجدرکفںاہیںکت ہکالاہلاالاہللںیہکسجےنہیاہکاسےنھجم
ےساینپاجؿفامؽوکناچایل،رگماسےکقحےکاسھتافراساکاسحباہللرپےہ،اوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےناہکدخباںیماسےس
اہجدرکفںاگسجےنامنزافرزوکۃںیمرفؼایک،ہکزوکۃامؽاکقحےہ،دخباارگہیولگاکیرکبیاکہچبیھبوجیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکدےتیےھتھجموکہندںیےگوتںیماےسناسہندےنیرپاہجدرکفںاگ،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعاکایبؿےہدخایکمسقںیم
ےن داھکی ہک اوبرکب وج د ہ رےہ ںیہفہ رصػاسفہج ےسہک اہلل ےن اوبرکب ریض اہللاعتٰیلہنع اک ہنیساہجد ےئلیک وھکؽ دای ےہ،انچہچن
ںیمےناجؿایلہکفہقحرپےھت۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبت،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجذ یایاسےکالعفہوکح صخشیبنیلصاہللہیلعفملسوکانکۃیرباالھبےہکافرص...
ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
بجذ یایاسےکالعفہوکح صخشیبنیلصاہللہیلعفملسوکانکۃیرباالھبےہکافررصا)ۃہنےہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1816

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩ات ،١ابواٟحشً ،٩بساہلل  ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس ب ٩ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَبُو ا َِ ٟح َش ٔ ٩أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
َسُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و َُّ ٣َ ٢ز یَ ُضوز ٔ ٌّی ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََّ ٢
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟش ُاَِ ٠ًَ ٦ی َ

و٣َ ٪ا َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََّ ٢
ک َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ٢
اٟش ُاَِ ٠ًَ ٦ی َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠ی َ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِس ُر َ
اب َٓ ُ٘وُٟوا َو ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ
 ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
اہللٔ أَ ََل َن ِ٘ ُتُ ُ٠ط َٗا َََ ٢ل ِٔذَا َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی ٥ِ ُٜأَصِ ُ
دمحم نباقملت ،اوبانسحل ،دبع اہلل ،ہبعش ،اشہؾ نب زدی نب اسن نب امکل ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےسلقن رکےت
ںیہہکاؿوکایبؿرکےتوہےئانسایگہکاکیوہیدیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےسسگراافراہکہکااسلؾکیلع(مترپ
ومتوہ)آپےنرفامایہکفکیلع(متیہ رپوہ)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکایکمتاجےتنوہہیوجاتہکےہ؟اسےن
ااسلؾ کیلع اہک ،ولوگں ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک مہ اس وک لتق ہن رک دںی آپ ےن رفامای ہک ںیہن (رھپ رفامای) ہک بج
ںیہمتالہ اتبالسؾرکںیوتمتفمکیلعوہک۔
رافی  :دمحمنباقملت،اوبانسحل،دبعاہلل،ہبعش،اشہؾنبزدینباسننبامکل،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان

بجذ یایاسےکالعفہوکح صخشیبنیلصاہللہیلعفملسوکانکۃیرباالھبےہکافررصا)ۃہنےہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1817

راوی  :ابونٌی ،٥ابً ٩ي٨یہ ،زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اس َتأِذ َََ ٪رص ِْم ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ ًَل َی
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ِ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
اٟش ُاَ ٦و َّ
ک َٓ ُُِ٘ ٠ت بَ َِِ ٠ًَ ١یَّ ٥ِ ُٜ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َّ
اُ ٨َ ٌِ ٠ٟة َٓ َ٘ا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة ِ ٔ َّ ٪اہللَ َرٓ ْٔی ٙیُ ٔح ُّب
اٟش ُاَِ ٠ًَ ٦ی َ
اِّ ٟزٓ َِ ٙفٔی اَلِ َ ِ٣ز ٔک ُ ِّ٠طٔ ُُِٗ ٠ت أَ َوَ ٥َِ ٟت ِش َ٣َ ٍِ ٤ا َٗاُٟوا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َو ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ

اوبمیعن ،انب ہینیع ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وہید یک اکی
ک ۔ رضحت اعہشئ
امجتع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ادنر آےن یک ااجزت بلط یک (فہ ولگ ادنر آےئ) وت اہک ال َّشا ُؾ عَل َ ْن َ
ریضاہللاعتٰیلاہنعاکایبؿےہہکںیمےناہکمترپالہتکوہ افرتنعلوہ،آپےنرفامایہک اےاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعاہللرقیف
ےہرہارمںیم رقیف(رن ی)دنسپرکاتےہ،ںیمےناہکآپےنںیہنانسوجاںوہںےناہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیم
عل َ ُک
ےنیھبوت َف َ ْن ْمد ہدای۔
رافی  :اوبمیعن،انبہینیع،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
بجذ یایاسےکالعفہوکح صخشیبنیلصاہللہیلعفملسوکانکۃیرباالھبےہکافررصا)ۃہنےہک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1818

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،ب ٩سٌیس ،سٔیا ٪و٣اٟک ،ب ٩ا٧صً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اَ ٪و َ٣أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

وَ ٪س ْا٦
ًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠ا َِ ٟی ُضو َز ِٔذَا َس َّ٤ُ ٠وا ًَل َی أَ َح ٔس ُ٤َ َّ ٧ِٔ ٥ِ ٛا َي ُ٘وَ ُٟ
ک
ک َٓ ُ٘ َِِ ٠ًَ ١ی َ
ًََِ ٠ی َ
دسمد،ییحی ،نبدیعس،ایفسؿ فامکل،نباسن،دبعاہللنبدانیر،رضحت انبرمعریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتی رکےت ںیہہکاؿوک
ک(ھجترپ
ایبؿرکےتوہےئانسہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکوہیدبجمتںیمےسیسکوکالسؾرکےوتفہ َس ٌؾعَل َ ْن َ
کوہکاسےکوجابںیم۔
ومتآےئ)ےتہکںیہمتیھبفعَل َ ْن َ

رافی  :دسمد،ییحی،نبدیعس،ایفسؿفامکل،نباسن،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیاببیھبرسیخےساخ یےہ۔...
ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
ہیاببیھبرسیخےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1819

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤ع ،ط٘ی ،ٙحرضت ًبس اہلل

یَٗ ٙا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َط٘ ٔ ْ
ْضبَ ُط َٗ ِو ُُ ٣ط َٓأ َ ِز َِ ٣و ُظ َٓ ُض َو َی َِ ٤ش ُح َّ
َِف ِ َ٘ ٔ ٟومٔی َٓإُٔ َّ ٧ض َِ ٥لَ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِحکٔی َ٧ب ٔ ًّیا ٔ ٩ِ ٣اَلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
اٟس ََ ٩ِ ًَ ٦و ِجضٔطٔ َو َي ُ٘و َُ ٢ر ِّب اُ ٔ ِ
ئ ََ
و٪
َي ٌَِ ٤َُ ٠
رمع نب صفح ،صفح ،اشمع ،قیقش ،رضحت دبعاہلل اک وقؽلقن رکےت ںیہہک وگای ںیم یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس وک اکی یبن اکفاہعق
ایبؿ رکےت وہےئ دھکی راہ اھت ،نج وک اؿ یک وقؾ ےن امرا افر وہلاہلؿ رکدای ،افر فہ ا ےن رہچے ےس وخؿ اصػ رک رےہ ےھت افر د ہ
رےہےھتہکاےرپفرداگرریمیوقؾوکشخبدےہکفہولگانفافقںیہ۔

رافی  :رمعنبصفح،صفح،اشمع،قیقش،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخارجافردحلمنیےکلتقرکےناکایبؿ...
ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
وخارجافردحلمنیےکلتقرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1820

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ بُ ٩یاث ،حٔؽ بُ ٩یاث ،اً٤ع ،خیث٤ہ ،سویس ب٠ُٔ ٩ہ حرضت ًلی

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا َخ ِی َث َُ ٤ة َح َّسثَ َ٨ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٠َ َٔ َُ ٩ة َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ
ئ أَ َح ُّب ِلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أَ ِٔ ٛذ َب ًََِ ٠یطٔ
ًَ ُِ ٨ط ِٔذَا َح َّسث ِ ُتَ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حسٔی ّثا ٓ ََواہللٔ ََلَ ِ ٪أَ ٔ َّ
ِ ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟش َ٤ا ٔ

ْخ ُد َٗ ِو ْ ٦فٔی
َؤِذَا َح َّسث ِ ُتَ ٔ ٓ ٥ِ ُٜامی بَ ِیىٔی َوبَ ِي ََٓ ٥ِ ُٜ٨إ ٔ َّ ٪ا ِِ َ ٟ
َح َب خ ِٔس ًَ ْة َوِنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢س َی ِ ُ
آِ اٟزَّ َ٣ا ٔ ٪أَ ِح َس ُ
ُو٩ِ ٣ٔ ٪
ٔٔ
وَ ٩ِ ٣ٔ ٪خيِ ٍ ٔ َٗ ِو ٔ ٢ا ِٟبَ ٍٔیَّ ٔة ََل یُ َحاو ٔ ُز ِ ٔ َی٤اُ ُ ٧ض َِ ٥ح َ٨ا ٔج َزص َُِ ٥ی ِ٤زُٗ َ
اث اَلِ َ ِس َ٨ا ُٔ ٪سٔ ََضا ُئ اَلِ َ ِح ََلَ ٔ ٦ي ُ٘وَ ُٟ
اٟش ِض ُ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟز َّٔ ٣ی ٔة َٓأَیِ َ٤َ ٨ا َٟٔ٘يت ُُ٤وص َُِٓ ٥ا ِٗ ُتُ٠وص َُِٓ ٥إ ٔ َّ ٪فٔی َٗ ِتٔ٠ض ٔ ِ ٥أَ ِج ّزا َ َٗ ٩ِ ٤َ ٔ ٟت َُ ٠ض َِ ٥ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
ِّ
ی٤َ َٛ ٩ا یَ ِ٤زُ َُّ ٚ
اٟس ٔ

رمعنب صفحنبایغث،صفحنبایغث،اشمع،،ہمثی،وسدینبہلفغرضحتیلعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےناہکبجںیممت
ےس وکح  دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایبؿ رکفں وت دخبا آامسؿ ےس رگاای اجان ےھجم اس ےس زایدہ وبحمب ےہ ہک ںیم
آپ یک رطػ وھجیٹ ابت وسنمب رکفں ،افر بج ںیم مت ےس اس زیچ ےک قلعتم وگتفگ رکفں وج امہرے افر اہمترے درایمؿ ےہ
(وتںیماسںیموھجنہنوبولںاگ،اسےئلہکدحثیگنجےسفلتخمےہ)گنجوترقبیےہںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکرفامےتوہےئانسہکآرخیزامہنںیماکیوقؾدیپاوہیگوجونرمعافرمکلقعوہںےگ،ابںیتوتاےھچولوگںیسیجرکںیےگ(نکیل)
اؿاکاامیؿاؿےکقلحےکےچینںیہنارتےاگ(ونحؼایانحرجاکظفلرفامای)فہولگدنیےساسرطحلکناجںیئےگسجرطحریت
اکشر ےس لکن اجات ےہ مت اہجں یھب اےسیولوگں وک اپؤ لتق رکدف ،اس ےئل ہکایقتم ےک دؿ اس وک ارج ےلم اگ۔ سج ےن اںیہن لتق

ایک۔
رافی  :رمعنبصفحنبایغث،صفحنبایغث،اشمع،،ہمثی،وسدینبہلفغرضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
وخارجافردحلمنیےکلتقرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1821

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟوہاب ،یحٌی ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہً ،لاء

اب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
َ
َحورٔیَّ ٔة أَ َسَ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َسَ ٤ََ ٠ة َو ًَ َلا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر أَُ َّ ٧ض َ٤ا أَ َت َیا أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی ٓ ََشأ ََل ُظ ًَ ِ ٩ا ُِ َ ٟ

و٪
ُق َ
َٗا َََ ٢ل أَ ِزرٔی َ٣ا ا ُِ َ ٟ
َحورٔیَّ ُة َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یَ ِ ُ
ْخ ُد فٔی َص ٔذظ ٔاَلِ ُ َّٔ ٣ة َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ٨ِ ٣ٔ ١ضا َٗ ِو َْ ٦ت ِح ٔ ُ
اٟش ِض ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟز َّٔ ٣یةٔ
ُوِّ ٩ِ ٣ٔ ٪
وَّ ٚ
ی٣ُ ٩زُ َ
اٟس ٔ
آََ ٪ل یُ َحاو ٔ ُز ُحُ٠و َٗ ُض ِ ٥أَ ِو َح َ٨ا ٔج َزص َُِ ٥ی ِ٤زُٗ َ
ُق َ
ُقُ َُ ٪ا ِِ ُ ٟ
َػ ََل َتَ ٍَ ٣َ ٥ِ ُٜػ ََلت ٔض ٔ َِ ٥ي ِ َ
َٓ َي ُِ ٨وزُ اٟزَّامٔی ِلٔ َی َس ِضٔ٤طٔ ِلٔ َی َن ِؼٔ٠طٔ ِلٔ َی ر َٔػآٔطٔ َٓ َي َت ََ ٤اری فٔی ا ُِٔ ٟو َٗةٔ َص ِ َٙ ٔ ٠ًَ ١ب ٔ َضا َّٔ ٩ِ ٣
اٟسَ ٔ ٦ط ِی ْئ

دمحمنبینثم،دبعاولاہب،ییحینبدیعس،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،اطعءےکاپسآےئافراسےس جفرہیےکقلعتموپاھچہکآپےن
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکقلعتمھچکانسےہ؟اںوہںےناہکہکںیمںیہناجاتن جفرہیایکےہ،ںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکرفامےتوہےئانسہکاس اتمںیمھچکولگدیپاوہں ےگہیںیہنرفامایہک اس اتمےسدیپاوہںےگ،مت اینپامنزفں وکاؿیک
امنزفں ےک اقمہلب ںیم ریقح اجون ےگ فہ ولگ رقآؿ ڑپںیھ ےگ رگم اس رطح ہک اؿ ےک وقلحں ےس ای رفامای انحرج ےس ےچین ںیہن
ارتےاگفہولگدنیےساسرطحلکناجںیئےگسجرطحریتاکشرےسلکناجاتےہافراکشریا ےنریتوکافراسےکلھپوکافر
اسےکرپفںوکداتھکیےہافرکشرکاتےہہکاؿںیمھچکوخؿاگلوہاےہایںیہن۔

رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہب،ییحینبدیعس،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،اطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
وخارجافردحلمنیےکلتقرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1822

راوی  :یحٌی ب ٩س٠امی ،٪اب ٩وہبً ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َحورٔیَّ َة َٓ َ٘ا َ٢
ََک ا ُِ َ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ َ٤زُ أَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوذ َ َ
وَّ ٚ
ُوِ ٩ِ ٣ٔ ٪اْل ٔ ِس ََل٣ُ ٔ ٦زُ َ
اٟش ِض ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟز َّٔ ٣ی ٔة
َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِ٤زُٗ َ
ییحینبامیلس ؿ،انبفبہ،رمعا ےنفادلےکقلعتمایبؿرکےتںیہاںوہںےندبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیایکافر
 جفرہیاکذرکایکوتاہکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکفہولگاالسؾےساسرطحلکناجںیئےگسجرطح
ریتاکشرےسلکناجاتےہ۔
رافی  :ییحینبامیلسؿ،انبفبہ،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجاتفیلولقبےکےئلایاسایخؽےسہکولگاسےسرفنترکےنںیگل۔...
ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
اسصخشاکایبؿوجاتفیلولقبےکےئلایاسایخؽےسہکولگاسےسرفنترکےنںیگل۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1823

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوسٌیس

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا َ ٢بَ ِي َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ٘ ٔش َُ ٥جا َئ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ذٔی ا ِٟد َُوي ٔ َ َّ
َک َو ََ ٩ِ ٣ي ٌِ ٔس ُ٢
ییم َٓ َ٘ا َ ٢ا ًِ ٔس ِ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ویَِ ٠
ِْصة ٔ اٟتُّ ٔ ٔ٤
ُق أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛػ ََل َت ُط ََ ٍَ ٣ػ ََلتٔطٔ
اب َز ًِىٔی أَ ِ ٔ
ِٔذَا  ٥َِ ٟأَ ًِ ٔس َِٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ْض ِب ًُُ َ٘ ُ٨ط َٗا ََ ٢ز ًِ ُط َٓإ ٔ َُّ َٟ ٪ط أَ ِػ َحا ّبا َی ِح ٔ ُ

ُوِّ ٩ِ ٣ٔ ٪
ی٤َ َٛ ٩ا َی ِ٤زُ َُّ ٚ
اٟش ِض ُ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟز َّٔ ٣ی ٔة یُ ِ٨وَ زُ فٔی ٗ َُذذٔظ ٔ ٓ َََل یُو َج ُس ٓ ٔیطٔ َط ِی ْئ ث ُ َّ ٥یُ ِ٨وَ زُ فٔی
اٟس ٔ
َو ٔػ َیا َُ ٣ط َٔ ٍَ ٣ػ َیا ٔ٣طٔ یَ ِ٤زُٗ َ
َف َث
َن ِؼٔ٠طٔ ٓ َََل یُو َج ُس ٓ ٔیطٔ َط ِی ْئ ث ُ َّ ٥یُ ِ٨وَ زُ فٔی ر َٔػآٔطٔ ٓ َََل یُو َج ُس ٓ ٔیطٔ َط ِی ْئ ث ُ َّ ٥یُ ِ٨وَ زُ فٔی َن ٔـ ِّیطٔ ٓ َََل یُو َج ُس ٓ ٔیطٔ َط ِی ْئ َٗ ِس َس َب َ ٙا ِِ َ ٟ
َو َّ
وًَ ٪ل َی ح ٔي ٔن
 ١ثَ ِس ٔ
ی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ أَ ِو َٗا َِ ٣ٔ ٢ث ُ
اٟس َ ٦آ َی ُت ُض َِ ٥ر ُج ِْ ٔ ِ ١ح َسی َی َسیِطٔ أَ ِو َٗا َ ٢ثَ ِس َی ِیطٔ ِٔ ٣ث ُ
ْخ ُج َ
 ١ا َِ ٟب ِـ ٌَةٔ َت َس ِر َز ُر َی ِ ُ
ض َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس أَ ِط َض ُس َسُ ٌِ ٔ٤ت ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِط َض ُس أَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪یا َٗ َت َُ ٠ض َِ ٥وأََ٧ا َُ ٌَ ٣ط ٔجی َئ
َفُ ِ َٗ ٕة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
بٔاَّ ٟز ُج ًَٔ ١ل َی اٌِ ٨َّ ٟتٔ َّأ ٟذی َن ٌَ َت ُط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٨َ َٓ ٢زََِ ٟت ٓ ٔیطٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٩ِ ٣َ ٥یَ ِٔ٤٠ز ُ َک فٔی اٟؼَّ َس َٗا ٔ
ت

دبعاہلل نبدمحم،اشہؾ،رمعم،زرہی،اوبہملس،اوبدیعسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکاکیابریبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
امؽ تمینغ میسقت رک رےہ ےھت۔ہک دبعاہلل نب ذی ایوخ رصہ یمیمت آای افر اہک ہک اے روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس دعؽ ےس اکؾ
ےئجیل،آپےن رفامایہکریتیرخایبوہ بج ںیمدعؽہن رکف وتافروکؿدعؽرکے اگ ،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعنب اطخب ےن
رعض ایک ےھجم ااجزت دںی ہک اس یک رگدؿ اڑادفں آپ ےن رفامای ہک اس وک وھچڑ دف اس ےک اےسی اسیھت ںیہ ہک مت ںیم ےس اکی
صخش اؿ یک امنز ےک اقمہلب ںیم اینپ امن ز وک ریقح اتھجمس ےہ ،افر ا ےن رفزے وک اؿ ےک رفزے ےک اقمےلب ںیم ریقح اتھجمس ےہ۔ فہ
ولگدنیےساسرطحلکناجںیئےگسجرطحریتاکشرےسلکناجاتےہ،اسےکرپفںںیمداھکیاجےئوتھچکولعمؾںیہنوہات،
رھپاسےکلھپںیمداھکیاجےئوتولعمؾںیہنوہات،احالہکنفہوخ ؿافروگربےسوہرکسگراےہاؿیکاشنینہیوہیگہکاؿںیماکی
ااسیآد یوہاگسجاکاکیاہھتایاکیاھچیتوعرتیکاکیاھچیتیکرطحوہیگ،ایرفامایہکوگتشےکولڑھتےیکرطحوہیگ،افر
یتلہ وہیگ،ولوگں ےک رفتہق ےکفتق ںیلکن ےگ ،اوبدیعس اکایبؿ ےہ ،ںیم وگایہ داتی وہںہک رضحت یلع ےن ولوگں وک لتق ایک ںیم
اؿےکاپساھت،اسفتقاکیصخشایسوصرتاکالایایگوجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاھت،اوبدعساکایبؿےہہکآتی﴿ ،
م ِْت ُھ ْ َنل ْ
م
ک ِفال َّض َد َف ِ
ت﴾،ایسصخشےکابرےںیمانزؽوہح ۔
ز
ز
ِ
َف م ْ
نَم ُ َ

رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾ،رمعم،زرہی،اوبہملس،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
اسصخشاکایبؿوجاتفیلولقبےکےئلایاسایخؽےسہکولگاسےسرفنترکےنںیگل۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1824

٣وسی ب ٩اسٌ٤یً ،١بساٟواحس ،طيبانی ،يشي ٍ ب٤ً ٩زو
راوی :
ٰ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اٟظ ِي َبان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ي َُشيِ ٍُ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٔ ٟش ِض ٔ ١بِ ُٔ ٩ح َِ ٨ی ٕٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َ
ْخ ُد
َص َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی ا َِ ٟد َوارٔ ٔد َط ِیئّا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و َُ ٢وأَص َِوی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ٗ ٔ َب َ ١ا َِٔ ٌٟزا ٔ ٚیَ ِ ُ

وَّ ٚ
ُوِ ٩ِ ٣ٔ ٪اْل ٔ ِس ََل٣ُ ٔ ٦زُ َ
اٟش ِض ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟز َّٔ ٣ی ٔة
آََ ٪ل یُ َحاو ٔ ُز َت َزاٗ ٔ َی ُض ِ ٥یَ ِ٤زُٗ َ
ُق َ
ُقُ َُ ٪ا ِِ ُ ٟ
ُٔ ٨ِ ٣ط َٗ ِو َْ ٦ي ِ َ
ومیس نب اامسلیع ،دبعاولادح ،ابیشین ،ریسی نب رمعف ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن لہس نب فینح ےس وپاھچ
ہکایکمتےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوخارجےکقلعتمھچکرفامےتوہےئانسہکاانپاہھتآپےنرعاؼیکرطػڑباھےتوہےئ
رفامایہکفاہںےساکیوقؾےلکنیگفہولگاسرطحرقآؿڑپںیھےگہکاؿےکوقلحںےسےچینںیہنارتےاگ،فہولگدنیےس
اسرطحلکناجںیئےگہکسجرطحریتاکشرےسلکناجاتےہ۔
رافی  :ومٰیسنبالیعمس،دبعاولادح،ابیشین،ریسینبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکایقتماسفتقکتہناقمئوہیگبجکتہکدفامجع...
ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان

یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکایقتماسفتقکتہناقمئوہیگبجکتہکدفامجوتعںںیمگنجہنوہیگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1825

راوی ً :لی ،سٔیا ،٪ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة َحًَّی َت ِ٘تَتٔ ََ ٔ ٓ ١ئ َتا َٔ ٪ز ًِ َواص َُ٤ا َواح َٔس ْة
یلع،ایفسؿ،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ بج کت ہک دف امجوتعں ںیم گنج ہن وہیگ ،افر اؿ دفونں اک دوعی
اکیوہاگ(ینعاؿدفونںںیمےسرہاکیقحرپوہےناکودیعوہاگ﴾۔
رافی  :یلع،ایفسؿ،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اتفلیرکےنفاولںےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ...
ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
اتفلیرکےنفاولںےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1826

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ ،ح ،یحٌی  ،وٛیٍ ،اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہً ،بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َؤٛی ٍْ ح و َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َّأ ٟذ َ
ک ًَل َی أَ ِػ َح ٔ
ی ٩آ َُ٨٣وا َوَ ٥َِ ٟیِ٠ب ٔ ُشوا ِ ٔ َی٤اُ َ ٧ض ِ ٥ب ٔ ُوَ ٥ِٕ ٠ط َّ ٙذََ ٔ ٟ

و٤َ َّ ٧ِٔ ٪ا ص َُو َ٤َ ٛا َٗا َ٢
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗاُٟوا أَ ُّی َ٨ا َ ٥َِ ٟیوِ َ ٥ِ ٔ ٠نٔ َِش ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص َ٤َ ٛا َت ُو َُّ ٨
ٔی٥
ُ٤َ ِ٘ ٟا َُٔ ٪لبِٔ٨طٔ َیا بُى َ َّی ََل ُت ِ ٔ
رش ِک بٔاہللٔ ِ ٔ َِّ ِّ ٪
اٟرش َک َُ ٟوًَ ٥ِْ ٠و ْ
ااحسؼ نب اربامیہ،فعیک ،ح ،ییحی  ،فعیک ،اشمع ،اربامیہ ،ہمقلع ،دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک سج فتق ہی
آتیانزؽوہح ہکوجولگاامیؿالےئافرا ےناامیؿوکملظےسںیہنالمایوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکااحصبرپہیتہباشؼ
سگراہکافراؿولوگںےناہکہکمہںیمےسیسکےنا ےنسفنرپملظںیہنایک؟وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکابت
ہی ںیہن اسیج ہک مت امگؿ رکےت وہ ،فہ وت رصػ ہی ےہ ہک امقلؿ ےن ا ےن ےٹیب ےس اہک اھت ہک اے ےٹیب اہلل اک رشکی ہن انب کشیب رشک
تہبڑباملظےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ح،ییحی،فعیک،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
اتفلیرکےنفاولںےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1827

راوی ً :بساً ،٪بساہلل ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٣ ،ح٤وز ب ٩ربیًٍ ،تبا ٪ب٣ ٩اٟک

ا ٪بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًٔت ِ َب َ
ک ُ٨َ ٣آ ََْٔ ٙل یُ ٔح ُّب
ُ ََسا ًَل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُج ْ ١أَیِ َ٣َ ٩اُ ٔ ٟ
اٟس ِخ ُظ َٔ٘ َٓ ٩ا ََ ٢ر ُج ْ٨َّ ٣ٔ ١ا ذََ ٔ ٟ
ک بِ ُُّ ٩

ک َو ِج َط اہللٔ َٗا َ ٢بَل َی َٗا ََٓ ٢إُٔ َّ ٧ط
اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََل َت ُ٘وُٟو ُظ َي ُ٘و ََُ ٢ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َیب ِ َتغٔی ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ََل یُ َوافَی ًَ ِب ْس یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة بٔطٔ ِ ٔ ََّل َُح ََّ ٦اہللُ ًََِ ٠یطٔ اَ ٨َّ ٟار
دبعاؿ،دبعاہلل ،رمعم،زرہی،ومحمدنبرعیب،ابتعؿنبامکلےسرفاتیرکےتںیہاؿوکایبؿرکےتوہےئانسہکریمےاپسحبصوک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئوتاکیصخشےناہکہکامکلنبدشاہکںےہوتمہںیمےساکیصخشےناہکہک

فہانمقفےہ،اہللافراسےکروسؽےستبحمںیہنرکات،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکایکمتںیہناجےتنہکفہ َ
﴿ل ِإلَ َش ِإ َّل
ا﵀َُّ﴾ضحماہللیکراضوجح ےکےئلاتہکےہ،اسےناہکاہں،وتآپےناراشدرفامایہکوجصخشیھباسہملکوکدؽےکولخصےک
اسھتےہکاگاہللایقتمےکدؿاسرپآگوک جاؾرکدےاگ۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،رمعم،زرہی،ومحمدنبرعیب،ابتعؿنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمدتفںافردونمشںےسوتہبرکاان
اتفلیرکےنفاولںےکقلعتموجرفاںیتیوقنمؽںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1828

٣وسی ب ٩اسٌ٤ی ،١ابوًوا٧ہ ،حؼينَٓ ،لں (سٌس بً ٩بیسہ)
راوی :
ٰ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩حُ َؼي ِ ٕن ًَ ََِ ُٓ ٩ل َٕٗ ٪ا ََ ٢ت ََ ٨از ََ أَبُو ًَ ِبسٔ اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤وحٔبَّا ُ ٪بِ ُٔ ًَ ٩ل َّی َة َٓ َ٘ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ک ًَل َی ِّ
ک َٗا ََ ٢ط ِی ْئ
اٟس َ٣ا ٔ
ئ َي ٌِىٔی ًًَّ ٔ ٠یا َٗا َ٣َ ٢ا ص َُو َلَ أَبَا ََ ٟ
َّاِ َ٘ َٟ ٪س ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت َ٣ا َّأ ٟذی َج َّزأَ َػاح َٔب َ
أَبُو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َٔ ٔ ٟ ٩ٔ ٤حب َ

َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َي ُ٘وُٟطُ َٗا َ٣َ ٢ا ص َُو َٗا ََ ٢ب ٌَ َثىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واٟزُّبَي ِ َ ٍ َوأَبَا َِ ٣زثَ ٕس َوک ُ ُّ٨َ ٠ا َٓار ْٔض َٗا َ ٢اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا
َحًَّی َتأِتُوا َر ِو َؿ َة َحا ٕد َٗا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة صَ ََ ٜذا َٗا َ ٢أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َحا ٕد َٓإ ٔ ََّٔ ٓ ٪یضا ا َِ ٣زأَ ّة ََ ٌَ ٣ضا َػ ٔحی َٔ ْة َٔ ٩ِ ٣حاك ٔٔب بِ ٔ ٩أَبٔی بَ َِ ٠ت ٌَ َة
ِ
َ
ِلٔ َی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َفا ٔس َ٨ا َحًَّی أَ ِز َر ِ٨َ ٛا َصا َح ِی ُث َٗا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٔشي ٍُ
رشٔٛي َن َٓأتُونٔی ب ٔ َضا َٓاَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا ًَل َی أ ِ َ
َّ
اب َّأ ٟذی
ًَل َی َبٌٔي ٍ ََٕ ٟضا َو َٗ ِس ک َ َ
اَ َٛ ٪ت َب ِلٔ َی أَصِ َٔ ٜ٣َ ١ة ب ٔ َٔ ٤شي ٍ ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ِٟٔ ٥َ ٠یض ٔ ِ٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥ا أَیِ َ ٩ا ِل َٔ ٜت ُ
ای َ٣ا َ َ ٧زی ََ ٌَ ٣ضا
اب َٓأَِ َ ٧د َ٨ا ب ٔ َضا بٌَٔي َ ٍصَا َٓابِ َت َِ ِي َ٨ا فٔی َر ِحَ ٔ ٠ضا ٓ ََ٤ا َو َج ِسَ٧ا َط ِیئّا َٓ َ٘ا ََ ٢ػاح َٔب َ
َٔ ٌَ ٣ک َٗاَِ ٟت َ٣ا َ٣عٔی َ ٔ ٛت ْ

ُْخ ٔجَّ٩
َٕ بٔطٔ َٟت ِ ٔ
َٕ ًَل ٔ ٌّی َو َّأ ٟذی یُ ِحُ ٠
َ ٔ ٛتا ّبا َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت َِ َ٘ ٟس ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا َ٣ا ََ ٛذ َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥حَ ٠
ا ِل َٔ ٜتاب أَ ِو ََل ُ َج ِّز َزٔ َّ ٧ک َٓأَصِو ِت ِلٔ َی ُححزَت ٔضا وهٔی ُ٣ح َتحٔزَ ْة بَٔٔ ٜشا ٕ َ
ِ َج ِت اٟؼَّ ٔحی َٔ َة َٓأ َ َت ِوا ب ٔ َضا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ِ َ َ َ ِ
َ
َ
ئ َٓأ ِ َ
ْض َب ًَُ٘ ُ٨طُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ٪اہللَ َو َر ُسو َٟطُ َوا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َز ًِىٔی َٓأ َ ِ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٤َ ًُ ٢زُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِس َخ َ

وِ ٣ُ ٪ؤ ٔ٨ّ ٣ا بٔاہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َو َل ٜٔىِّی
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا َحاك ُٔب َ٣ا َح ََ ٤
٠ک ًَل َی َ٣ا َػ ََ ٌِ ٨ت َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا لٔی أَ ََِ ٪ل أَ َُ ٛ
ک ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ َ٩ِ ٣
ک أَ َح ْس ِ ٔ ََّل َُ ٟط صُ َ٨اَ ٔ ٟ
و ٪لٔی ً ٔ َِ ٨س ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ی ْس یُ ِس َٓ ٍُ ب ٔ َضا ًَ ِ ٩أَصِلٔی َو َ٣الٔی َوَِ ٟی َص ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحاب ٔ َ
أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪یََ ُٜ
ا ٪اہللَ َو َر ُسو َٟطُ
یَ ِس َٓ ٍُ اہللُ بٔطٔ ًَ ِ ٩أَصِٔ٠طٔ َو َ٣أٟطٔ َٗا ََ ٢ػ َس َََ ٚل َت ُ٘وُٟوا َُ ٟط ِ ٔ ََّل َخي ِ ّ ٍا َٗا ٌَََ ٓ ٢ا َز ًُ َ٤زُ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِس َخ َ

َوا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َز ًِىٔی ٓ ٔ َ
ٔیک  ١َّ ٌََ ٟاہللَ اكَّ ََِ ٠ًَ ٍَ ٠یض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢ا ًِ َُ٠٤وا َ٣ا ٔطئِت ُِ٥
ََل ِ ٔ
ْض ِب ًُُ َ٘ ُ٨ط َٗا َ ٢أَ َوَِ ٟی َص ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١بَ ِس ٕر َو َ٣ا یُ ِسر َ
َاُغ ِو َر َٗ ِت ًَ ِي َ٨ا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ َو َر ُسو ُٟطُ أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ َخا ٕر أَ َػ ُّح َو َلَ َٛ ٩ِٔ ٜذا َٗا َ ٢أَبُو
َٓ َ٘ ِس أَ ِو َج ِب ُت َل ٥ِ ُٜا َِ ٟح ََّ ٨ة ٓ ِ َ
یٕ َوص َُو َِ ٣و ٔؿ ٍْ َوصُظَ ِی َْ ٥ي ُ٘و َُ ٢خا ٕر
ًَ َواَ َ ٧ة َحا ٕد َو َحا ٕد َت ِؼ ٔح ْ

ومیسنباامسلیع،اوبوعاہن،نیصح،الفں(دعسنبدیبعہ)ےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکاوبدبعارلنمحافرةحؿ نب
ہیطع ںیم ڑگھجا وہا وت اوبدبعارلنمح ےن ةحؿ ےس اہک ہک ںیم اس ابت وک اجاتن وہں سج ےن اہمترے دفتس ینع رضحت یلع وک
وخرنسییرپدریلرکدایےہ،ةحؿےناہکہکفہایکےہریتاابپہنوہ،اوبدبعارلنمحےناہکہکںیمےناؿوکےتہکوہےئانسےہ،ةحؿ
ےن اہک ہک فہ اتب ،ایک ےہ ،اوبدبعارلنمح ےن اہک فہ ایبؿ رکےت ےھت ہک ےھجم زریب افر اوبرمدث وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اجیھبافرمہبسوسارےھت،آپےنرفامایہکمتولگاجؤ،اہیںکتہکرفہضاحجںیموچنہپ،اوبہملساکایبؿےہہکاوبوعاہنےناحج
اکظفلیہاہکاھتفاہںاکیوعرتوہیگسجےکاپساحبطنبہعتلباکطخرشمنیکےکانؾوہاگ،اسوکریمےاپسےلآؤ،انچہچنمہ
ولگا ےنوھگڑفںرپےلچاہیںکتہکمہےناےسفںیہاپایل،اہجںےکقلعتمآپےناراشدرفامایاھت۔فہا ےنافٹنرپیلچاجریہ
یھت( ،احبط)ےنالہ ےکانؾ یبن یلصاہللہیلعفآہل فملسیک رفا یگےک قلعتماھکل اھتہک مہ ےناہکہکاہکں ےہ ریتےاپس طخ
ےہمہےناسےکافٹنوکاھٹبدای،افراسےکاجکفےںیمالتشایکنکیلںیمہںیہنالم،ریمےاسیھتےناہکہکمہاسےکاپس
وکح طخںیہنداھکح داتی،رضحتیلعاکایبؿےہہکںیمےناہکہکںیمہنیقیےہہک یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن وھجنںیہناہک،
رضحتیلعےنمسقاھکح اسذاتیکسجیکمسقاھکح اجیتےہوتفہطخاکنؽفرہنںیمےھجتاگننرکدفںاگ،فہوعرترمکیکرطػیکھج
افررمکےساکیاچدرابدنیھوہح یھتاسںیمےسطخاکنال،ہیولگاوکسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےلاحرضوہےئ،
رضحت رمعےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےن اہلل افر اس ےک روسؽ افر ومنینم ےس ایختن یک ےہ ،ےھجم ااجزت
دںی ہک اس یک رگدؿ اڑادفں ،آپ ےن رفامای ہک اے احبط ےھجت اس زیچ رپ سک ےن آامدہ ایک ،احبط ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل
ریمے ےئل ایک ےہ ہک اہلل افر اس ےک روسؽ رپ اامیؿ الےن فاال ہن روہ ،نکیل ںیم ےن اچاہ ہک اس وقؾ رپ ریما ھچک ااسحؿ وہ اتہک
ریمے الہ افر امؽ یک افحتظ وہ ،افر آپ ےک ااحصب ںیم ےس وکح  یھب ااسی ںیہن سج ےک ھچک ولگ فاہں ہن وہں ،اہلل اؿ ےک
ذرےعی اؿ ےکالہفایعؽ یک افحتظرکات ےہ،آپ ےن رفامایہک کیھٹ اہک ،متولگ وساےئریخ ےک افر وکح  ابت ہن وہک ،رضحت رمع

ریضاہللاعتٰیلہنعےندفابرہرعضایکافراہکہکاسےناہللافراسےکروسؽےسایختنیکآپےھجمااجزتدںیہکںیماسیک
رگدؿ اڑادفں ،آپ ےن اہک ہی دبری ںیہن ےہ افر ایک ںیہمت ولعمؾ ںیہن ہک اہلل اؿ ےک دولں ےک احؽ ےس آاگہ ےہ ،افر رفام دای وج
اچوہرکف،اہمترےےئلتنجفابجوہیئگ،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعیکآںیھکنڈبڈابںیئگافراہکہکاہللافراساکروسؽیہ
زایدہاجےتنںیہ۔
رافی  :ومٰیسنبالیعمس،اوبوعاہن،نیصح،الفں(دعسنبدیبعہ)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ربجرکےناکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکرگمفہسجرپربجایکایگ۔افراساکبلقاامیؿےسنئمطمےہ...
ابب  :ربجرکےناکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکرگمفہسجرپربجایکایگ۔افراساکبلقاامیؿےسنئمطمےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1829

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یث ،خاٟسب ٩یزیس ،سٌیس ب ٩ابی بَل ،٢ب ٩اسا٣ہ ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
یس ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ص ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢ص ََٔل ٔ ٢بِ ٔ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة أَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة بِ َ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩خأٟسٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
اَ ٪ی ِس ًُو فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَٔ ِ ٧خ ًَی َ
یٌ َة
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِخب َ َ ٍ ُظ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َّاغ بِ َ ٩أَبٔی َرب ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَٔ ِ ٧خ ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِـ ٌَٔٔي َن ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َّ
یس بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َّ
اُ ٠ٟض َِّ ٥
رض َوابِ ٌَ ِث
َو َسَ ٤ََ ٠ة بِ َ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦وا َِ ٟوَ ٔ ٟ
اط ُس ِز َوكِأ َ َت َ
ک ًَل َی ََُ ٣
ٕ
ًََِ ٠یض ٔ ِٔ ٥سٔ٨ي َن َٔ ٛشىٔی یُو ُس َ

ییحی نب ریکب ،ثیل ،اخدلنب سیدی ،دیعس نب ایب البؽ ،نب ااسہم ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزںیمداعڑپاھ رکےتےھتہکاےاہلل،ایعشنبایبر ہعیافر
ہملس نب اشہؾ افر فدیل نب فدیل وک (افکر ےک ملظ ےس) اجنت دے دے ،اے اہلل زمکفر املسمونں وک اجنت ددیے ،اے اہلل اینپ
رگ ت(ہلیبقرضمرپتخسرک)افراؿوکرضحتوی فےکطحقںیمالتبمرکدے۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،اخدلنبسیدی،دیعسنبایبالبؽ،نبااسہم،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکةیؿوجرفکرپامراھکےنافرلتقےئکاجےنافرذتلوکرتحیجدے۔...
ابب  :ربجرکےناکایبؿ
اسصخشاکةیؿوجرفکرپامراھکےنافرلتقےئکاجےنافرذتلوکرتحیجدے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1830

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل حوطب كائفیً ،بساٟوہاب ،ایوب ،ابوَٗلبہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ح ِو َطبٕ َّ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرضٔ َی اہللُ ًَ ِ٨طُ
اٟلائٔف ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
و ٪اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ َح َّب َِِٔ ٟیطٔ ٔ٤َّ ٣ا
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ ََل ْث َٔ ٓ َّ٩ُٛ ٩ِ ٣یطٔ َو َج َس َح ََل َو َة ِاْل ٔ َی٤ا ٔ ٪أَ َِ ٪یَ ُٜ
َّ َ
َ
ُک ُظ أَ ِ ٪يُ ِ٘ َذ َٖ فٔی ا٨َّ ٟارٔ
ُک َظ أَ َِ ٪ي ٌُو َز فٔی ا ِلٔ ِ ُٜ
َف َ٤َ ٛا یَ ِ َ
س َٔواص َُ٤ا َوأ ِ ٪یُ ٔح َّب ا ِ٤َ ٟزِ َئ ََل یُ ٔح ُّب ُط َِٔل ِهَّلِل َوأ ِ ٪یَ ِ َ

دمحم نب دبعاہلل وح ب اطَّ ،دبعاولاہب ،اویب ،اوبالقہب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ
ایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکنیتابںیتسجصخشںیم اپح اجںیئفہاامیؿیکذلت اپےئ اگ،ہیہکاہلل
افر اس اک روسؽ اس وک امتؾ زیچفں ےس وبحمب وہں ،افر ہی ہک ارگ یسک آد ی ےس تبحم رکے وت رصػ دخا یک اخرط رکے افر
رسیتےہیہکرفکیکرطػولناجےنوکاسرطحاندنسپرکےہکسجرطحآگںیمڈاےلاجےنوکاندنسپرکاتےہ۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللوح باطَّ،دبعاولاہب،اویب،اوبالقہب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ربجرکےناکایبؿ
اسصخشاکةیؿوجرفکرپامراھکےنافرلتقےئکاجےنافرذتلوکرتحیجدے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1831

راوی  :سٌیس ب ٩س٠امیً ،٪باز ،اسٌ٤یٗ ،١یص ،سٌیس ب ٩زیس

ٔیس بِ ََ ٩زیِ ٕس َي ُ٘و ُِ َ٘ َٟ ٢س َرأَیِ ُتىٔی َوِ ٔ ََّ ٤َ ًُ ٪ز
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَبَّا ْز ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ ِی ّشا َسُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
اِ ٣َ ٪ح ُ٘وّٗا أَ َِ ٪ی َِّ َ٘ ٨ف
ا ٪ک َ َ
ُ٣وث ٔقٔی ًَل َی ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦وَِ ٟو ا ِن َ٘ َّف أ ُ ُح ْس ٔ٤َّ ٣ا َٓ ٌَ ِ٠ت ُِ ٥بٔ ٌُ ِث ََ ٤
دیعسنبامیلسؿ،ابعد،اامسلیع،سیق،دیعسنبزدیےسرفاتیرکےتںیہاؿوکایبؿرکےتوہےئانسہکںیمداتھکیاھتہکرضحترمع
ریضاہللاعتٰیلہنعھجموکاالسؾیکفہجےسابدنھدایرکےتےھت،افراباحؽہیےہہک ارگادحاہپڑاسیکفہجےسٹھپاجےئوجمت
ےنرضحتنامثؿےکاسھتایکےہوتفہاجبےہ۔
رافی  :دیعسنبامیلسؿ،ابعد،الیعمس،سیق،دیعسنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ربجرکےناکایبؿ
اسصخشاکةیؿوجرفکرپامراھکےنافرلتقےئکاجےنافرذتلوکرتحیجدے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1832

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،اسٌ٤یٗ ،١یص ،خباب ب ٩ارت

َّاب بِ ٔ ٩اَلِ َ َر ِّت َٗا ََ ٢ط َِ ٜوَ٧ا ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َٗ ِی ْص ًَ َِ ٩خب ٔ
َّ
اِ َٗ ٩ِ ٣َ ٪ب َ ٥ِ ُٜ٠یُ ِؤ َخ ُذ
ْص َ٨َ ٟا أَ ََل َت ِس ًُو َ٨َ ٟا َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ک َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو َُ ٣ت َو ِّس ْس ب ُ ِز َز ّة َُ ٟط فٔی ه ٔ ِّ١ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا أََلَ َت ِشت َ ُِ ٔ ٨
 ١ن ِٔؼ َٔي ِ ٔن َویُ ِ٤ظَ ُم بٔأ َ ِ٣ظَ ا ٔن
َف َُ ٟط فٔی اَلِ َ ِر ٔ
َٔ ٓ ١یضا َٓ ُی َحا ُئ بٔا ِ٨ِ ٔ٤ٟظَ ارٔ َٓ ُی َ
وؿ ٍُ ًَل َی َرأ ِ ٔسطٔ َٓ ُی ِح ٌَ ُ
ق َٓ ُی ِح ٌَ ُ
اَّ ٟز ُج ُ
ُ َٓ ١ی ِح َ ُ
ک ًَ ِ ٩زٔیٔ٨طٔ َواہللٔ ََ ٟيت ٔ ََّ َّ٩٤ص َذا اَلِ َ ِ٣زُ َحًَّی َي ٔشي َ ٍ اٟزَّاُ ٔ ٛب َٔ ٩ِ ٣ػ ٌَِ ٨ا َئ ِلٔ َی
وِ َٟ ٪حٔ٤طٔ َو ًَوِ ٔ٤طٔ ٓ ََ٤ا َي ُؼ ُّس ُظ ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٟحسٔی ٔس َ٣ا زُ َ

اٖ ِ ٔ ََّل اہللَ َو ِّ
و٪
رض َِ ٣و َت ََل َی َد ُ
اٟذئ ِ َب ًَل َی َُ َٔ٤٨طٔ َو َل َٔ ٥ِ ُٜ٨َّ ٜت ِش َت ٌِحَٔ ُ٠
َح ِ َ

دسمد ،ییحی  ،اامسلیع ،سیق ،ن بب نب ارت ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی
اچدراکہیکتانبےئوہےئےھتافرہبعکےکاسےئںیمےھٹیبوہےئےھتمہےناکشتییکہکویکںامہرےےئلوددبلطںیہنرکےت،
امہرےےئلداعویکںںیہنرکےت،آپےنرفامایہکمتےسےلہپوجولگےھتاؿوکڑکپرکزنیموھکدرکاسںیماھٹبایاجات،افرآرااس
ےک افرپ ےس الچ رک ڑکٹے رک دای اجات افرولےہ یک ویھگنکں ےس اس اک وگتش افر ڈہی ریچڈاےتل ،نکیل ہی رباتؤ اؿ وک دنی ےس ںیہن
رف اتاھت،دخایکمسقہیدنیوپراوہرکرےہاگ،اہیںکتہکوساراعنصءےسرضحومتکتاجےئاگافراہللےکوسااسوکیسکاکڈرہن
وہاگ،نکیلمتولگتلجعےساکؾےتیلوہ،
رافی  :دسمد،ییحی،الیعمس،سیق،ن ببنبارت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبجمرفریغہاکا ےنوقحؼرففتخرکےناکایبؿ...
ابب  :ربجرکےناکایبؿ
وبجمرفریغہاکا ےنوقحؼرففتخرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1833

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل ٟ ،یث ،سٌیس٘٣ ،ب ٍی ،اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ح ُ٩
َْخ ِج َ٨ا َُ ٌَ ٣ط َحً َّی ٔجئِ َ٨ا بَ ِی َت
ِ َد ًَ َِ ٠ي َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا ِلٔ َی َی ُضو َز ٓ َ َ
فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ ِٔذِ َ َ

رش َی ُضو َز أَ ِس٤ُ ٔ ٠وا َت ِش٤َُ ٠وا َٓ َ٘اُٟوا َٗ ِس بَ ََّ ِِ ٠ت یَا أَبَا ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٥
ا ِِ ٔ٤ٟس َرا ٔ
ض َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠ا َزاص َُِ ٥یا ََ َ ٌِ ٣
اٟثأ٧ی َة َٓ َ٘اُٟوا َٗ ِس بَ ََّ ِِ ٠ت یَا أَبَا ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
َّ
اٟثاَ ٔ ٟث َة َٓ َ٘ا َ ٢ا ًِ٤َُ ٠وا أَ َّ ٪اَلِ َ ِر َق ِهَّلِل َو َر ُسؤٟطٔ
َٓ َ٘ا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ک أُرٔی ُس ث ُ ََّٗ ٥اََ ٟضا َ
َوِنِّٔی أُرٔی ُس أَ ِ ٪أ ُ ِجَ ٔ ٠یَ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ِ ُٜو َج َس ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ب ٔ َ٤أٟطٔ َط ِیئّا َٓ َِ ٠يب ٔ ٌِ ُط َوِ ٔ ََّل َٓا ًِ٤َُ ٠وا أَ٤َ َّ ٧ا اَلِ َ ِر ُق ِهَّلِل َو َر ُسؤٟطٔ

دبع ازعلسینبدبعاہلل،ثیل،دیعس،ربقمی،ا ےنفادلےس فہرضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیرکےت ںیہاںوہںےن
ایبؿ ایک ہک مہ ولگ دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت ہک مہ ولوگں ےک اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر رفامای ہک
وہیدیکرطػولچ،مہ آپےکاسھتےلچ،اہیںکتہکمہولگتیباادمارسںیمےچنہپ،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئ
افر اؿ وک آفازدی ہک اے امجتع وہید ،مت االسؾ الؤ ،وفحمظ روہ ےگ،ولوگں ےن اہک اے اوبااقلمس آپ ےن مکح اچنہپدای ،آپ ےن
رفامای یہی ریما دصقم اھت ،رھپ دفرسی دہعف یھب آپ ےن یہی املکت رفامےئ وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک اے اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسآپےناچنہپ دای،رھپ رسیتیابرآپےنرفامایہکمتاجؿولہکزنیماہللیکافراس ےکروسؽیکےہ،ںیماچاتہوہںہک ںیہمت
الجفنطرکفں،متںیمےسسجصخشےکاپسامؽوہفہاسوک چیدےفرہنایدروھکےگہکزنیماہللافراسےکروسؽیکےہ۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،ثیل،دیعس،ربقمی،ا ےنفادلےسفہرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبجمراکاکنحاجزئںیہن...
ابب  :ربجرکےناکایبؿ
وبجمراکاکنحاجزئںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1834

راوی  :یحٌی بٗ ٩زًہ٣ ،اٟکً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسٗ ،٥اسً ،٥بساٟزح ٩٤و٣ح ٍ٤ب ٩یزیس انؼاری ،خ٨شاء ب ٩خذا٦
انؼاریہ

یس بِ ٔ٩
ک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤و َُ ٣ح ِّ ٍٕ ٤ابِى َِی یَز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
ک َٓأ َ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َجارٔ َی َة اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ َِ ٩خ َِ ٨شا َئ ب ٔ ِ٨تٔ خ َٔذإ ٦اَلِ َ ِن َؼارٔیَّ ٔة أَ َّ ٪أَبَا َصا َز َّو َج َضا َوه ٔ َی ثَ ِّی ْب ٓ َ ٔ
َُک َص ِت ذََ ٔ ٟ
َّ
َف َّز ٔ٧کَا َح َضا
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

ییحی نب زقہع ،امکل ،دبعارلنمح نب اقمس ،اقمس ،دبعارلنمح فعمجم نب سیدی ااصنری ،اسنخء نب ذخاؾ ااصنرہی ےس رفاتی رکےت ںیہ
ہکاسنخءےکفادلےن اؿاک اکنحرکدایاحالہکن فہہبیثںیھت اؿوکہیاشدیاندنسپ یھت،انچہچنفہیبن یلصاہللہیلعفآہل فملسیکدختم
ںیماحرضوہںیئ،آپےناؿاکاکنحوسنمخرکدای۔
رافی  :ییحینبزقہع،امکل،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،دبعارلنمحفعمجمنبسیدیااصنری،اسنخءنبذخاؾااصنرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ربجرکےناکایبؿ
وبجمراکاکنحاجزئںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1835

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪اب ٩جزیخ ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ ،ابوً٤ز ذٛوا ،٪حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو ص َُو ذ ََِ ٛوا ًَُ ٩ِ ًَ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ي ُِش َتأ ِ َ٣زُ اَ ٨ِّ ٟشا ُئ فٔی أَبِ َـاً ٔضَٔٗ َّ٩ا ََ ٢ن ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت َٓإ ٔ َّ ٪ا ِٟب ٔ َِ
ُک ُت ِش َتأ ِ َ٣زُ َٓ َت ِش َت ِحٌٔی َٓ َت ِشُ ُٜت
َٗا َُ ٢سکَاتُ َضا ِٔذَُِ ٧ضا
دمحم نب وی ف ،ایفسؿ ،انب رججی ،انب ایب ملنکہ ،اوبرمع ذوکاؿ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم ےن

رعضایکہکای روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکوعروتںےساؿیکاشدیےکقلعتمااجزت یاجےئ،آپےنرفامایہکاہں،ںیم
ےن اہک ہک ابرکہ ےس ااجزت  ی اجیت ےہ ،وت فہ رشؾ وسحمس رکیت ےہ افر اخومش ریتہ ےہ آپ ےن رفامای ہک اس یک اخومیش ااجزت
ےہ۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،انبرججی،انبایبملنکہ،اوبرمعذوکاؿ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجیسکصخشوکوبجمرایکاجےئہکفہیسکوکالغؾددیےایرففتخرکدےوتاجزئںیہن۔...
ابب  :ربجرکےناکایبؿ
بجیسکصخشوکوبجمرایکاجےئہکفہیسکوکالغؾددیےایرففتخرکدےوتاجزئںیہن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1836

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪ح٤از ب ٩زیس٤ً ،ز ب ٩زی٨ار ،حرضت جابز

اَُ ٢ي ِ ٍُ ُظ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َزبَّ َز َُ٠٤ِ ٣وکّا َُ ٟط َوَ ٥َِ ٟیُ َٟ ٩ِ ُٜط َْ ٣
ٓ ََب َ َّ ٠أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ي ِظتَ ٍٔیطٔ ٔ٣ىِّی ٓ ِ
َاطت َ َ ٍا ُظ نُ ٌَ ِی ُ ٥بِ ُ ٩ا٨َّ ٟحَّأ ٦ب ٔ َث َ٤ا ٔ٣ٔ ٪ائَةٔ ز ٔ ِر َص ََٕ ٓ ٥شُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز

ات ًَ َا ٦أَ َّو َ٢
بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘و ُِ ًَ ٢ب ّسا ٗ ٔ ِب ٔل ًّیا ََ ٣

اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،رمع نبدانیر،رضحتاجربےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکااصنرںیمےساکی صخشےنا ےن
الغؾوکودربایکافراسےک اپساسےکوساوکح امؽںیہناھت،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکبجہیربخوہح وتآپےنرفامایہک
اسوکھجم ےسوکؿرخدیاتےہمیعننباحنؾےناسوکآھٹدرمہےکوعضںیمرخدیایل،رمعاکایبؿ ےہہک ںیمےن احرضاجربوک ےتہک
وہےئانسفہیطبقالغؾاھت،ےلہپیہاسؽرمایگ۔
رافی  :اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،رمعنبدانیر،رضحتاجرب

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

ارکاہےسرکہافررکہےکاکیینعمںیہ...
ابب  :ربجرکےناکایبؿ
ارکاہےسرکہافررکہےکاکیینعمںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1837

راوی  :حشين ب٨٣ ٩ؼور ،اسبان ب٣ ٩ح٤س ،طيبانی ،س٠امی ٪بٓ ٩ي ٍوز ًُک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض ،اور طيبانی

َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا أَ ِس َب ُان بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َّ
ض
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟظ ِي َبان ٔ ُّی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُٓ ٩يِ ٍُوزٕ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َٗا ََّ ٢
َّ
ی٩
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ََک ُظ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟظ ِي َبان ٔ ُّی َو َح َّسثَىٔی ًَ َلائْ أَبُو اَ ٟح َش ُّٔ ٩
اٟش َواِ ُّٔی َو ََل أَ ُه ُُّ ٨ط َِٔل ذ َ َ
ا ٪أَ ِوَ ٔ ٟیا ُُ ُظ أَ َح َّ ٙبٔا َِ ٣زأَتٔطٔ ِ ٔ َِ ٪طا َئ َب ٌِ ُـ ُض ِ٥
َکصّا ِاْلیَ َة َٗا َ ٢کَاُ ٧وا ِٔذَا ََ ٣
ات اَّ ٟز ُج ُ
١ک َ َ
آ َُ٨٣وا َلَ یَ ٔح َُّ ١ل ٥ِ ُٜأَ َِ ٪تزٔثُوا اَ ٨ِّ ٟشا َئ َ ِ

ک
َتزَ َّو َج َضا َوِ ٔ َِ ٪طاُُا َز َّو َج َضا َوِ ٔ َِ ٪طاُُا  ٥َِ ٟیُزَ ِّو ِج َضا َٓ ُض ِ ٥أَ َح ُّ ٙب ٔ َضا ٔ ٩ِ ٣أَصَِ ٔ ٠ضا َٓ َ٨زََِ ٟت صَ ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة فٔی ذََ ٔ ٟ

نیسحنبوصنمر،اابسطنبدمحم،ابیشین،امیلسؿنبریففزرکعہم،رضحتانبابعس،افرابیشینےناہکہکھجمےساطعءاوبانسحلوساح 
َُ ب
﴿ن َأ ُّ َا َّ ِ
آما َل َج ِ ُّل
ي
ےنایبؿایکہکریماامگؿےہہکاںوہںےنرصػرضحتابعسےسرفاتییکےہ،اںوہںےنآتیَ ،
ال َ
َُک
ر ًه ﴾ ،اخل۔ یک ریسفت ایبؿ یک ہک ےلہپ دوتسر اھت ہک بج وکح  صخش رماجات وت اس ےک ف ی اس یک ویبی ےک زایدہ
ل ْم َأ ْؿ رَت ُِتا ا ّلن ِ َشائَ َ ْ ز
قحتسم وہ اجےت ،ارگ اچےتہ وت اس یک اشدی رکدےتی ارگ اچےتہ وت اس یک اشدی ہن رکےت ،وشرہ ےک ف ی اس وعرت ےک ف ی ےس زایدہ
قحتسموہےت،انچہچنہیآتیایسےکقلعتمانزؽوہح ۔
رافی  :نیسحنبوصنمر،اابسطنبدمحم،ابیشین،امیلسؿنبریففزرکعہم،رضحتانبابعس،افرابیشین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکح وعرتزانرپوبجمریکیئگوتاسرپدحںیہنےہ...
ابب  :ربجرکےناکایبؿ
ارگوکح وعرتزانرپوبجمریکیئگوتاسرپدحںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1838

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،ابواٟز٧از ،ارعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
َصا َج َز ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بٔ َش َار َة َز َخ َ ١ب ٔ َضا َ َِق َی ّة ٓ َٔیضا َْ ٔ ٠٣ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ٠٤ُ ٟو ٔک أَ ِو َجب َّْار ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َباب ٔ َزة ٔ َٓأ َ ِر َس ََِ ِٟٔ ١یطٔ أَ ِ ٪أَ ِر ٔس ِِ ١لٔ َ َّی ب ٔ َضا
َٓأ َ ِر َس َ ١ب ٔ َضا َٓ َ٘ َاَِ ِٟٔ ٦ی َضا َٓ َ٘ا َِ ٣ت َت َو َّؿأ ُ َو ُت َؼل ِّی َٓ َ٘اَِ ٟت َّ
اَف َٓ ُِ َّم
ک َوب ٔ َز ُسوَ ٔ ٟ
اُ ٠ٟض َُّ ٨ِ ُٛ ٪ِ ٔ ِ ٥ت آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َ
ک ٓ َََل ُت َش ِِّ ٠م ًَل َ َّی ا ِٟک َ ٔ َ
َحًَّی َر ََ ٛف بٔز ٔ ِجٔ٠طٔ
اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامای ہک اربامیہ ہیلع امالسؾ ےن رضحت اسرہ ےک اسھت رجہت یک افر اکی آابدی ںیم دالخ وہےئ اہجں ابداشوہں ںیم ےس اکی
ابداشہایاجربفںںیمےساکیاجرباھت،اسےناسوکالہکاجیھبہکاسرہوکریمےاسھتجیھبدف،آپےناسوکجیھبدای،فہابداشہاسرہ
ےکاپسآایہیڑھکیوہںیئ،فوضایکہکامنزڑپےنھیگل،افرداعیکہکایاہللارگںیمھجترپافرریتےروسؽرپاامیؿریتھکوہںوتھجم
رپاکرفک طلہنرکف،فہرخاےٹےنیلاگلاہیںکتہکازیایںزنیمرپرزگےناگل۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشاکا ےناسیھتےکقلعتمبجہکاسےکلتقےئکاجےنایاسرطحیکیسکافرزیچ...
ابب  :ربجرکےناکایبؿ

یسکصخشاکا ےناسیھتےکقلعتمبجہکاسےکلتقےئکاجےنایاسرطحیکیسکافرزیچاکرطخہوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1839

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ساً ٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب أَ ََّ ٪سا٤ّ ٔ ٟا أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

ا٪
ا ٪فٔی َحا َج ٔة أَخٔیطٔ ک َ َ
أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ُ ٔ ٠أَ ُخو ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ٔ ٔ ٠لَ َیوِ ُ ٤ُ ٔ ٠ط َوَلَ ُي ِش٤ُ ٔ ٠طُ َو َ ٩ِ ٣ک َ َ
اہللُ فٔی َحا َجتٔطٔ
ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب ،اسملدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک املسمؿ املسمؿ اک اھبح  ےہ ہن وت اس رپ ملظ رکے افر ہن اےس (اظمل) ےک وحاےل رکے افر وج
صخشا ےناھبح یکاحتجوپریرکےنںیم(وغشمؽ)راتہےہ
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،اسملدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ربجرکےناکایبؿ
یسکصخشاکا ےناسیھتےکقلعتمبجہکاسےکلتقےئکاجےنایاسرطحیکیسکافرزیچاکرطخہوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1840

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٟزحی ،٥سٌیس ب ٩س٠امی ،٪ہظیً ،٥بیس اہلل ب ٩ابی بُک ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص

ُک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّح ٔٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َّ
َّ
اک هَ ا٤ّ ٔ ٟا أَ ِو َ٣وِ ُ٠و ّ٣ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ْص أَ َخ َ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِن ُ ِ

َ
ْص ُظ
ْص ُظ َٗا ََ ٢ت ِح ُحز ُ ُظ أَ ِو َت ُِ ٌُ ٨َ ٤ط ٔ ٩ِ ٣ا ُّٟوَٓ ٥ِٔ ٠إ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
َفأَیِ َت ِٔذَا ک َ َ
ْص ُظ ِٔذَا ک َ َ
ا ٪هَ ا٤ّ ٔ ٟا َِ ٛی َ
ک َن ِ ُ
ٕ أَ ِن ُ ُ
أَ ِن ُ ُ
ا٣َ ٪وِ ُ٠و ّ٣ا أ َ َ
دمحم نب دبعارلمیح ،دیعس نب امیلسؿ ،میشہ ،دیبع اہلل نب ایب رکب نب اسن ،رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکا ےناظملایولظمؾاھبح یکوددرکف،اکیصخشےنرعضایکاےاہللےکروسؽںیموت
بجوکح ولظمؾوہاتےہاسیکوددرکاتوہںوترفامےیئہکاظملیکوددسکرطحرکف،آپےنرفامایہکوتاےسملظرکےنےسرفک
دےیہیاسیکوددےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعارلمیح،دیعسنبامیلسؿ،میشہ،دیبعاہللنبایبرکبنباسن،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولیحںاکایبؿ
ولیحںےکوھچڑےناکایبؿ...
ابب  :ولیحںاکایبؿ
ولیحںےکوھچڑےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1841

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪ح٤از ب ٩زیس ،یحٌی ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ب ٩وٗاؾ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة بِ َٔ ٩و َّٗاؾٕ َٗا َ٢
اض ِٔ٤َ َّ ٧ا
َسُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط یَ ِد ُل ُب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اَلِ َ ًِ َ٤ا ُ ٢بٔاَّ ٨ِّ ٟی ٔة َؤِ٤َ َّ ٧ا َٔل ِ٣ز ٔ ٕئ َ٣ا َ َ ٧وی ٓ ََ ٩ِ ٤کَاِ َ ٧ت صٔ ِح َزتُ ُط ِلٔ َی اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َٓض ٔ ِح َزتُ ُط ِلٔ َی اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َو َ ٩ِ ٣صَا َج َز ِلٔ َی ُزَ ِ ٧یا

ي ُٔؼيبُ َضا أَ ِو ا َِ ٣زأَة ٕیَ َتزَ َّو ُج َضا َٓض ٔ ِح َزتُ ُط ِلٔ َی َ٣ا صَا َج َز َِِٔ ٟیطٔ
اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،ییحی نبدیعس،دمحمنباربامیہ ،ہمقلعنبفاقصےسرفاتی رکےتںیہاںوہںےنایبؿایک ہکںیم ےنرمع نب
ااطخلبوکہبطخرفامےتوہےئانسہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکاے،ولوگ۔اامعؽوتینںرپوموقػںیہ
افر رہصخشوکفیہےلماگسجیکفہتینرکے،سجصخشیکرجہتاہللافراسےکروسؽیکرطػوہوتاسیکرجہتاہللافراس
ےک روسؽ یک رطػ وہیگ افر سج صخش ےن داین یک رطػ رجہت یک وہ اتہک اےس اپےل ای یسک وعرت یک رطػ یک وہ ہک اس ےس
اشدیرکےوتاسیکرجہتایسزیچیکرطػوہیگ،سجیکرطػاسےنرجہتیک۔
رافی  :اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،ییحینبدیعس،دمحمنباربامیہ،ہمقلعنبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمہلیحرکےناکایبؿ...
ابب  :ولیحںاکایبؿ
امنزںیمہلیحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1842

راوی  :اسحً ،ٙبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ َُ ٩ن ِْصٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی صُ َزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل
 ١اہللُ ػ ََل َة أَ َح ٔس ُِٔ ٥ٛذَا أَ ِح َس َث َحًَّی َی َتو َّؿأ َ
َي ِ٘ َب ُ َ
ِ
َ
ااحسؼ  ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایہکاہللاعت یمتںیمےسےبفوضصخشیکامنزوبقؽںیہنرکاتےہاہیںکتہکفہفوضرکے۔

رافی  :اقحس،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکۃںیمہلیحاکایبؿ...
ابب  :ولیحںاکایبؿ
زوکۃںیمہلیحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1843

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل انؼاریً ،بساہلل انؼاری ،ث٤ا٣ہ بً ٩بساہلل ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا ث ُ َ٤ا َُ ٣ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أَ َن ّشا َح َّسثَ ُط أَ َّ ٪أَبَا بَ ُِکٕ ََ ٛت َب
َّ
َُف ُ ٚبَي ِ َن ُِ ٣ح َتَ ٍٕ ٔ٤خ ِظ َی َة
َف َق َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََل یُ ِح َ ٍُ ٤بَي ِ َن َُ ٣ت َ َِّف َٕ ٚو ََل ي َ َّ
َُ ٟط َ َٔف َ
يـ َة اٟؼَّ َس َٗ ٔة أًٟی َ َ
اٟؼَّ َس َٗ ٔة

دمحم نب دبعاہلل ااصنری ،دبعاہلل ااصنری ،امثہم نب دبعاہلل نب اسن ،رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےناؿوکزوکۃرفمفہضےکقلعتماھکل وجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرقمررفامح ںیھت،
(نمہلمجاؿےکہییھباھت)دصہقےکوخػےسرفتمؼزیچفںوکاجکیہنایکاجےئافرہناجکیزیچفںوکرفتمؼایکاجےئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللااصنری،دبعاہللااصنری،امثہمنبدبعاہللنباسن،رضحتاسن
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولیحںاکایبؿ
زوکۃںیمہلیحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1844

راوی ٗ :تيبہ ،اس٤اًی ،١ب ٩جٌَف ،ابوسہی ،١اٛ ٪ے واٟس ،ك٠حہ بً ٩بیس اہلل

َ َ
َ
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ َ
رعاب ٔ ًّیا َجا َئ ِلٔ َی َر ُسو ٔ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسث َ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َف ًَ ِ ٩أبٔی ُس َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أبٔیطٔ ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ أ َّ ٪أ ِ َ
َ
َف َق اہللُ ًَل َ َّی ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ت
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَائ َٔز اَّ ٟزأ ِ ٔ
ض َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أ ِخبٔ ٍِنٔی َ٣اذَا َ َ
َ
َّ َ
َف َق اہللُ ًَل َ َّی ِّٔ ٩ِ ٣
اٟؼ َیاَٗ ٔ ٦ا ََ ٢ط ِض َز َر ََ ٣ـا َََّ ٔ ِ ٪ل أَ َِ ٪ت َل َّو ََ َط ِیئّا َٗا َ ٢أَ ِخب ٔ ِ ٍنٔی
ا َِ ٟد َِ ٤ص َِٔل أ َِ ٪ت َل َّو ََ َط ِیئّا َٓ َ٘ا َ ٢أ ِخب ٔ ِ ٍنٔی ب ٔ َ٤ا َ َ
َ
َّ
ک ََل
َک ََ ٣
َف َق اہللُ ًَل َ َّی ٔ ٩ِ ٣اٟزَّکَاة ٔ َٗا ََٓ ٢أ ِخب َ َ ٍ ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
َائ ٔ ٍَ ا ِْل ٔ ِس ََلَٗ ٔ ٦ا ََ ٢وأ ٟذی أَ ِ َ
ب ٔ َ٤ا َ َ
َ
َ
َف َق اہللُ ًَل َ َّی َط ِیئّا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِٓ٠حَ ِ ٔ َِ ٪ػ َس َ ٚأَ ِو َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة
أ َت َل َّو َُ َط ِیئّا َو ََل أ ِن ُ٘ ُؽ ٔ٤َّ ٣ا َ َ
َّ
َ
َ
َ
ض فٔی ً ِ ٔ ی٩
َف ّارا ٔ٩ِ ٣
ِ ٔ َِ ٪ػ َس ََ ٚو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ
ٔرش َ َو ٔ٣ائ َ ٔة َبٌٔي ٍ ٕح ٔ٘ َتا َٔٓ ٪إ ٔ ِ ٪أصِ ََ َٜ٠ضا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا أ ِو َوصَ َب َضا أ ِو ا ِح َتا ََٔ ٓ ٢یضا ٔ َ
اٟزَّکَاة ٔٓ َََل َط ِی َئ ًََِ ٠یطٔ
ہبیتق،اامسلیع،نبرفعج،اوبلیہس،اؿےکفادل،ہحلطنبدیبعاہللےسرفاتیرکےتںیہہکاکیارعایبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس یکدختم ںیماحرضوہاسجےکرس ےکابؽرشتنم ےھت،اسےن رعضایک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےھجماتبےیئ ہک
اہللےنھجمرپ ینتامنزںیرفضیکںیہ۔آپےنرفامایہک اپچنفتقیکامنزںیرگمہیہک وتاسےک العفہلفناینپوخیشےسڑپےھ،
رھپ اہک ہک ےھجم رفزفں ےک قلعتم اتبںیئ ،وج ھجم رپ رفض ںیہ ،آپ ےن رفامای ہک راضمؿ ےک رفزے ،رگم ہی ہک اس ےک العفہ وت اینپ
وخیش ےس رےھک،اس ےن اہک ہک ےھجم زوکۃ ےک قلعتم ؤالتےیئ ،وج اہلل ےن ھجم رپ رفض یک ےہ؟ روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن
اس وک االسؾ یک ابںیت اتبںیئ وت اس ےن اہک ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آپ وک زعت دی ،ںیم اس ےس زایدہ ہن رکفں اگ ،افر ہن
اسںیمیمک رکفںاگ،وجاہللےنھجمرپرفضایکےہ،آپےنرفامایہکہیصخشاکایمبوہایگ،ارگاچسےہ،ایتنجںیم دالخوہاارگ
اچسےہ،افرضعبولوگںےناہکہکاکیوسسیبافٹنںیمدفےصحدےنیوہںےگارگفہاسوکدصقاالہکرکےاییسکوکددیے،ای
زوکۃےسےنچبےکےئلوکح ہلیحرکےوتاسرپھچکںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتق،اامسلیع،نبرفعج،اوبلیہس،اؿےکفادل،ہحلطنبدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولیحںاکایبؿ
زوکۃںیمہلیحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1845

راوی  :اسحً ،ٙبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
اَ ٚح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

َ ُ
َّ ُ
َ
َف ٔ٨ِ ٣طُ َػاحٔبُطُ ٓ ََی ِلُ٠بُطُ َو َي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا َ٨ِ ٛز ُ َک َٗا ََ ٢واہللٔ َ ٩َِ ٟیزَا َ٢
َق ََ َي ٔ ُّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یَٜو ُ٨ِ َٛ ٪ز ُأ َحسَٔ ٥ِ ٛی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ُط َحا ًّا أ ِ َ
یَ ِلُ٠بُطُ َحًَّی یَ ِب ُش َم یَ َس ُظ َٓ ُی َِ ٤َ ٔ ٘٠ضا َٓا ُظ َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا َ٣ا َر ُّب ا ٥َِ ٟ ٥ٔ ٌَ ٨َّ ٟي ٌُِ ٔم َح َّ٘ َضا ُت َش َُّ ٠م ًََِ ٠یطٔ
اٖ أَ َِ ٪تحٔ َب ًَ َِ ٠یطٔ اٟؼَّ َس َٗ ُة ٓ ََبا ًَ َضا بٔإٔب ٔ ٕ١
ض فٔی َر ُج ُٕ َٟ ١ط ِٔب ٔ َْ َٓ ١د َ
َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٓ َت ِدب ٔ ُم َو ِج َض ُط بٔأ َ ِخَٔآ َٔضا َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ
ِٔ ٣ثَ ٔ ٠ضا أَ ِو بٔ َِ َ ٥ٕ ٨أَ ِو ب ٔ َب َ ٕ َ
َف ّارا ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ َس َٗةٔ ب ٔ َی ِوٕ ٦ا ِحت َٔی ّاَل ٓ َََل بَأ ِ َض ًََِ ٠یطٔ َوص َُو َي ُ٘و َُ ٪ِ ٔ ِ ٢زکَّی ِٔب ٔ َ٠طُ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ُحو َ٢
ُق أ ِو ب ٔ َس َراص ََٔ ٔ ٥
ا َِ ٟح ِو ُ ٢ب ٔ َی ِوٕ ٦أَ ِو بٔ ٔش َّت ٕة َج َاز ِت ًَ ِ٨طُ
ااحسؼ  ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہللف یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رفامایہکمتںیمےساکیصخشاکزخاہنایقتمےکدؿےربکتااسپن(اژداھ)نبرکآےئاگ،اساکامکلاسےسدفراھبےگاگ،افرفہ
اژداھاسوکڈوھڈنےاگافرےہکاگںیمریتازخاہنوہآپےنرفامایہکدخایکمسقفہاوکسرباربڈوھڈناترےہاگ،اہیںکتہکفہآد ی
اانپاہھت الیھپےئ اگ افر فہ اژداھاس وک ا ےن ہنم اک  ہمق انبےل اگ ،افر اجونرفں ےک امکل وہنجں ےن اؿ اک قح ہن دای وہاگ،ایقتم ےک
دؿ اؿ رپ ک طل ےئک اجںیئ ےگ ،وج اؿ ےک رہچے وک ا ےن رھکفں ےس ونںیچ ےگ افر ضعب ولوگں ےن اہک ہک اس صخش ےک قلعتم
سج ےک اپس افٹن وہں افر فہ وخػ وہ ہک اس رپ زوکۃ فابج وہیگ ،اس ےئل اےس افوٹنں ای رکبویں ای اگےئ ےک ای دررومہں ےک
وعض ےنچیب ےک ےئل ہلیح رکےت وہےئ اکی دؿ ےلہپ  چی دے وت اس رپ وکح   جج ںیہن ،احالہکن فیہ اس ےک یھب اقلئ ںیہ ارگ ا ےن
امکلافوٹنںیکزوکۃاکیاسؽسگرےنےساکیدؿےلہپایاکیاسؽےلہپوکح صخشددیےوتہیاجزئےہ
رافی  :اقحس،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولیحںاکایبؿ
زوکۃںیمہلیحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1846

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩تبہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اًَ ٪ل َی أ ُ ِّ٣طٔ تُ ُو ِّٓ َی ِت َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِ٘ـ َٔیطُ
اس َت ًَِٔی َس ٌِ ُس بِ َُ ًُ ٩با َز َة اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ِ َ ٧ذ ٕر ک َ َ
ِ

ٔیضا أَ ِربَ ٍُ ٔط َیاظ ٕ َٓإ ٔ ِ٪
رش َ
ٔ ِ ًٔ ١
ض ِٔذَا بَ َِ َِ ٠ت ِاْلٔب ٔ ُ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٗ ٔـطٔ ًَ َِ ٨ضا َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ
یَ َٔٓ ٩

َ
ات ٓ َََل َط ِی َئ فٔی َ٣أٟطٔ
ک ِ ٔ ِ ٪أَ ِت َََ ٔ٠ضا ٓ َََ ٤
َف ّارا َوا ِحت َٔی ّاَل ْٔل ٔ ِس َ٘ا ٔن اٟزَّکَاة ٔٓ َََل َط ِی َئ ًََِ ٠یطٔ َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َو َص َب َضا َٗ ِب َ ١ا َِ ٟح ِو ٔ ٢أ ِو بَا ًَ َضا ٔ َ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب  ہبت ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ دعس نب ابعدہ
ااصنریےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسذنرےکقلعتمدرای تایکوجاسیکامںےکذہمیھتافرفہاسےکادارکےن
ےسےلہپرمیئگوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایہکاسیکرطػےسادارکف،افرضعبولوگںےناہکہکارگافوٹنںیک
دعتاد سیب وہاجےئ وت اس وصرت ںیم اچر رکبایں ںیہ  ،س ارگ اکی اسؽ وپرا وہےن ےس ےلہپ زوکۃ ےک اسطق رکےن ےک ےئل ہلیح
وجح رکےتوہےئیسکوکہبہرکدےای چیدےوتاسرپ ھچکںیہنایسرطحارگاسوکاض عرکدے افررماجےئوت اسےک امؽںیم
ھچکںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انباہشب،دیبعاہللنب ہبت،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحںیمہلیحرکےناکایبؿ...

ابب  :ولیحںاکایبؿ
اکنحںیمہلیحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1847

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ً ،بیس اہلل ٧ ،آٍ ،حرضت ًبس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

اٟظ َِارٔ ُُِٗ ٠ت ٨َ ٔ ٟآ ٍٕٔ َ٣ا ِّ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِِّ ٩
ار َٗا ََ ٢ی ُِ ٜٔ ٨ح ابِ ََ ٨ة اَّ ٟز ُج َٔ ١ویُ ُِ ٜٔ ٨ح ُط ابِ ََ ٨ت ُط بٔ َِيِ ٍ ٔ َػ َسا َٕ ٚویَ ُِ ٜٔ ٨ح
اٟظ َِ ُ
َّ
ض ِ ٔ ِ ٪ا ِح َتا ََ ٢حًَّی َتزَ َّو َد ًَل َی ِّ
اٟرش ُن بَاكٔ ْ١
أ ُ ِخ َت اَّ ٟز ُج َٔ ١ویُ ُِ ٜٔ ٨ح ُط أ ُ ِخ َت ُط بٔ َِيِ ٍ ٔ َػ َسا َٕ ٚو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ
اٟظ َِارٔ َٓ ُض َو َجائٔزْ َو ِ
َّ
َّ
اٟرش ُن بَاكٔ َْ ١و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ُة َو ِّ
اٟرش ُن بَاكٔ ْ١
اٟظ َِا ُر َجائٔزْ َو ِ
َو َٗا َ ٢فٔی ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَةٔ ا٨ِّ ٟکَا ُح َٓاس ْٔس َو ِ
دسمد،ییحی،دیبعاہلل ،انعف،رضحتدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناغشر
ےس عنم رفامای ےہ ،ںیم ےن انعف ےس وپاھچ اغشر ایک ےہ اںوہں ےن اہک وکح  صخش یسک آد ی یک یٹیب ےس اس رشط رپ اکنح رکے ہک فہ
اینپیٹیباکاکنحاسےسریغبرہمرکدے ،افروکح صخشیسکیکنہبےساسرشطرپاکنحرکےہکفہاینپنہباکاکنحاسےسریغبرہم
رکدے،افرضعبولوگںےناہکہکارگوکح صخشہلیحرکےکاکنحاغشررکےوتہیاجزئےہنکیلرشطابلطےہافرہعتمےکقلعتم
اہکےہہکاکنحافدسےہافررشطابلطےہ،اؿںیمےسضعبےناہکہکہعتمافراغشراجزئےہافررشطابلطےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولیحںاکایبؿ
اکنحںیمہلیحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1848

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ً ،بیس اہلل  ،ب٤ً ٩ز ،زہزی ،حش ٩وًبس اہلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩لی ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩و ًَ ِب ٔس اہللٔ ابِى َِی َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ٩
ئ بَأ ِ ّسا َٓ َ٘ا ََ ٪َّ ٔ ِ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ض ََل َی َزی ب ٔ ُِ ٤ت ٌَ ٔة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
أَبٔیض ٔ َ٤ا أَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪یا َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ٗٔی َُ َٟ ١ط ِ ٔ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

ض ِ ٔ ِ ٪ا ِح َتا ََ ٢حًَّی َت ََّ ٤ت ٍَ َٓا٨ِّ ٟکَا ُح َٓاس ْٔس َو َٗا َ٢
َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َِ ٨ضا یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َ ٍ َو ًَ ُِ ُٟ ٩حو ٔ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ ِاْل ٔ ِن ٔش َّی ٔة َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ
َّ
اٟرش ُن بَاكٔ ْ١
َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥ا٨ِّ ٟکَا ُح َجائٔزْ َو ِ

دسمد ،ییحی  ،دیبع اہلل  ،نب رمع ،زرہی ،نسح فدبع اہلل نب دمحم نب یلع ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ ےس
یسکےنایبؿایکہکرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعوعروتںےسہعتمرکےنںیموکح اضمہقئںیہنہ ےتھجےھت،وتاںوہںےناہک
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسرھگولیدگوھںےکوگتشےسربیخےکدؿعنمرفامایاھتافرضعبولوگںےناہکےہ
ہکارگہلیحوجح رکے،اہیںکتہکہعتمرکےوتاکنحافدسےہافراؿںیمےسضعبےناہکاکنحاجزئےہافررشطابلطےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،دیبعاہلل،نبرمع،زرہی،نسحفدبعاہللنبدمحمنبیلع،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخدیفرففتخںیمہلیحوجح یکرکاتہاکایبؿ...
ابب  :ولیحںاکایبؿ
رخدیفرففتخںیمہلیحوجح یکرکاتہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1849

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل یُ ٍُِ ٨َ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

 ١ا ِ٤َ ٟا ٔ
 ١ا ِٟک َ ََلٔ
ئ ُ ٔ ٟی ِ ٍَ ٨َ ٤بٔطٔ ٓ َِـ ُ
ٓ َِـ ُ
اامسلیع ،امکل ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرضفرتےسزادئاپینےساسےئلہنرفاکاجےئہکزایدہاسےسرفاکاجےئ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انتشجےکرکمفہوہےناکایبؿ...
ابب  :ولیحںاکایبؿ
انتشجےکرکمفہوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1850

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩اِ ٨َّ ٟح ٔع
ہبیتق نب دیعس ،امکل ،انعف ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک روسؽاہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنشجنےسعنمرفامایےہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخدیفرففتخںیمدوھہکدیہیکنام تعاکایبؿ...

ابب  :ولیحںاکایبؿ
رخدیفرففتخںیمدوھہکدیہیکنام تعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1851

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟکً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُج َّل ذَ َ َ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط یُ ِد َس َُ فٔی ا ِٟب ُ ُیو َٔ َٓ َ٘ا َِٔ ٢ذَا بَا َي ٌِ َت َٓ ُ٘ ََِ ١ل خ ََٔلبَ َة

اامسلیع،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاکیصخشےنآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفآہل فملسیکدختمںیمرعضایکہکےھجمرخدیفرففتخںیمولگدوھہکدےتیںیہوتآپےنرفامایہکبجمترخدیفوتد ہدای
رکفہکاسںیمدوھہکہنوہ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمیتیڑلیکںیموجرموغبوہہلیحوجح افراساکرہموپرارقمرہنرکےناکةیؿ...
ابب  :ولیحںاکایبؿ
اسمیتیڑلیکںیموجرموغبوہہلیحوجح افراساکرہموپرارقمرہنرکےناکةیؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1852

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،رعوہ سے روایت َکےت ہیں ٛہ ا٧ہوں ےن حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َوةُ یُ َح ِّس ُث أَُ َّ ٧ط َسأ َ ًََ ٢ائٔظَ َة َوِ ٔ ِ ٪خٔ ِٔت ُِ ٥أَ ََِ ٪ل ُت ِ٘ ٔش ُلوا فٔی ا َِ ٟي َتامَی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢ک َ َ
اِ ُ ٪

ئ َٗاَِ ٟت ه ٔ َی ا َِ ٟيت َٔیُ ٤ة فٔی َح ِحز ٔ َؤٟی َِّضا َٓي َ ِ ٍُ َُب فٔی َ٣اَ ٔ ٟضا َو َج َ٤اَ ٔ ٟضا َٓيُ ٍٔی ُس أَ َِ ٪ی َتزَ َّو َج َضا بٔأ َ ِزنَی
اب َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َٓاُ ٜٔ ِ ٧حوا َ٣ا ك َ َ

اض َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اس َت ًَِٔی اُ ٨َّ ٟ
ُٔ ٩ِ ٣س َّٔ ٨ة ن َٔشائ َٔضا َُٓ ُ٨ضوا ًَ ِٔ٧ ٩کَاح ٔضََّٔ ٔ ِ َّ٩ل أَ ِ ٪يُ ِ٘ ٔش ُلوا َُ ٟض َّ٩فٔی ِ ٔ ِ٤َ ٛا ٔ ٢اٟؼَّ َسا ٔ ٚث ُ َِّ ٥
َک ا َِ ٟحس َ
ٔیث
ک فٔی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ُس َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َو َي ِش َت ِٔتُوَ َ ٧
ئ ٓ ََذ َ َ
خ ِ ْت
اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،رعفہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس آتیَ ﴿ ،ف ِإ ْؿ ف ُ ْم
ُ
ال ََم َف ْنکِح ُوا﴾،ےکقلعتموپاھچوتاںوہںےناہکہکہیاسمیتیڑلیکےکقلعتمےہوجف ییکرپفرشںیموہ،ف یاس
َأ ْؿ َلت ْقس ِ ُؼوا ِف ْ َ َ
ےکامؽافروخوصبریتیک فہجےساسیکرطػرتبغراتھکوہںافراچاتہوہہکفہاسدوتسرےسمکرہمںیماکنحرکےوتاؿولوگں
وکاؿےساکنحرکےنیکنام تعیکیئگرگمہیہکفہرہموپرارکےنںیمااصنػےساکؾںیل(وتااجزتےہ)رھپولوگںےنروسؽاہلل
تَشنَ ْ
ن ِفا ّلن ِ َشائِ﴾،انزؽرفامح افروپریدحثی
یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےساس ےکدعب ہلئسمدرای ت ایک وتاہلل ےن آتیَ ﴿ ،ف ْ ف ُیو َ َ
ایبؿیک۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رعفہےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےنرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکح صخشیسکیکولڈنیبصغرکےلافرد ہدےہکفہرمیئگ۔...
ابب  :ولیحںاکایبؿ
ارگوکح صخشیسکیکولڈنیبصغرکےلافرد ہدےہکفہرمیئگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1853

راوی  :ابونٌی ،٥سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٟٔ ٢کَُُ ِّ١ازٔرٕ َ ٔ ٟوائْ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ي ٌُِ َز ُٖ بٔطٔ

اوبمیعن،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکرہبصغرکےنفاےلےکےئلایقتمےکدؿاکیڈنھجاوہاگسجےکذرہعیفہاچہپاناجےئاگ۔
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔...
ابب  :ولیحںاکایبؿ
ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1854

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیا ،٪ہظا ،٦رعوہ ،زی٨ب ب٨ت ا ٦س٤٠ہ ،ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ٤ا

رع َو َة ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪صٔظَ اِ ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦

و ٪أَ َِ ٟح َ ٩ب ٔ ُح َّحتٔطٔ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٕف َوأَ ِٗ ٔض َی َُ ٟط ًَل َی ِ َ ٧حو ٔ
وِ ٪لٔ َ َّی َوَ ١َّ ٌََ ٟب ٌِ َـ ٥ِ ُٜأَ َِ ٪یَ ُٜ
رش َؤَِ ٥ِ َُّٜ٧ت ِد َت ٔؼ َُ ٤
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا أََ٧ا بَ َ ْ
َ٣ا أَ ِس ََ َٗ ٩ِ ٤ََ ٓ ٍُ ٤ـ ِی ُت َُ ٟط َٔ ٩ِ ٣ح ِّ ٙأَخٔیطٔ َط ِیئّا ٓ َََل َیأ ِ ُخ ِذ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أَٗ َِل ٍُ َُ ٟط ٗ ٔ ِل ٌَ ّة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،اشہؾ ،رعفہ ،زبنی تنب اؾ ہملس ،اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل  امہن ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای ہک ںیم وت رصػ ااسنؿ وہں مت ریمے اپس دقمہم ےل رک آےت وہ ،تہب نکمم ےہ ہک مت ںیم ےس وکح  صخش دلیل
 شیرکےنںیمدفرسےےسزایدہحیصفاایبلؿوہافرںیماسےکقحںیمہلصیفرکدفایکسابتنسرکاسےئلسجےکوماقفاس
ےکاھبح ےکقحںیمےسیسکزیچاکہلصیفرکفںوتفہہنےلہکںیمےناسےکےئلآگاکاکیڑکٹااگلرکدای۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اشہؾ،رعفہ،زبنیتنباؾہملس،اؾہملسریضاہللاعتٰیل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحںیمہلیحرکےناکایبؿ...
ابب  :ولیحںاکایبؿ
اکنحںیمہلیحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1855

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظا ،٦یحٌی ب ٩ابی ٛثي ٍ ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َٛثٔي ٍ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ِ
َو َس ََّٗ ٥٠ا َََ ٢ل تُ َِٜ ٨حُ ا ِٟب ٔ ُِک َحًَّی ُت ِش َتأِذ َََ ٪و ََل َّ
ٕ ِٔذَُِ ٧ضا َٗا َِٔ ٢ذَا َسَ َٜت ِت
اٟثی ُِّب َحًَّی ُت ِش َتأ ََ ٣ز َٓ٘ٔی ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
َ
ُ
ِ
ُک َوَ ٥َِ ٟتزَ َّو ِد َٓا ِح َتا ََ ٢ر ُج َْٓ ١أ َ َٗ َاَ ٦طاص َٔس ِی زُورٕ أََّ٧طُ َتزَ َّو َج َضا بٔز ٔ َؿا َصا َٓأَث ِ َب َت
َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ
ض ِ ٔ ُِ ٥َِ ٟ ٪ت ِش َتأذ َِ ٪ا ِٟب ٔ ِ ُ
یح
یخ َػحٔ ْ
ا َِ٘ ٟاضٔی ٔ٧کَا َح َضا َواٟزَّ ِو ُد َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َّ ٪اَّ ٟظ َضا َز َة بَاكٔ َْ ٠ة ٓ َََل بَأ ِ َض أَ َِ ٪ی َلأَصَا َوص َُو َتزِو ٔ ْ
ملسم نب اربامیہ ،اشہؾ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہںےن ایبؿ ایک ہک
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکونکاریوعرتاکاکنحہنایکاجےئبجکتہکاسےسااجزتہن یاجےئافرہنویبہاکاکنحایک
اجےئبجکتہکاسےس مکحہنایلاجےئ،یسکےنوپاھچ ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسیکااجزتسک رطحوہیگ؟آپ
ےنرفامایہکبجفہاخومشرےہافرضعبےناہکہکارگونکاریوعرتےسااجزت ہن ییئگافرہناسےناشدییکافراکیصخش
ےن ہلیح ےس دف وھجےٹ وگاہ  شی ےئک ہک اس ےن اس وعرت یک راضدنمی ےس اکنح ایک ےہ افر اقیض ےن اس ےک اکنح وک اثتب
راھک،احالہکنوشرہاجاتنےہہکوگایہوھجیٹےہوتاسےستبحصرکےنںیموکح  ججںیہنافرہیاکنححیحصےہ۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولیحںاکایبؿ

اکنحںیمہلیحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1856

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪یحٌی ب ٩سٌیسٗ ،اس ٥سے روایت َکےت ہیں ٛہ حرضت جٌَف رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َٔ ٩ِ ٣و َٟسٔ َج ٌِ ََفٕ َت َد َّوٓ َِت أَ ِ٪
یُزَ ِّو َج َضا َوُّ ٔ ٟی َضا َوه ٔ َی کَارٔ َص ْة َٓأ َ ِر َسَِ ٠ت ِلٔ َی َط ِی َدي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤و َُ ٣ح ِّ ٍٕ ٤ابِى َ ِی َجارٔیَ َة َٗ َاَل ٓ َََل َت ِدظَ ي ِ َن َٓإ ٔ َّ٪

ٔ
َ
َ
ک َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪وأَ َّ٣ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َف َّز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
َخ َِ ٨شا َئ ب ٔ َِ ٨ت خ َٔذا ٕ ٦أَ َٜ ِ ٧ح َضا أبُو َصا َوه َی کَارٔ َص ْة َ َ
ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و ُ ٩ِ ًَ ٢أَبٔیطٔ ِ ٔ ََّ ٪خ َِ ٨شا َئ
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،ییحینبدیعس،اقمسےسرفاتیرکےتںیہہکرضحترفعجریضاہللاعتٰیلہنعےکاخدناؿیکاکیوعرتوک
وخػوہاہکاؿاکف یاؿاکاکنحرکدےاگوجاںیہناندنسپاھتوتاںوہںےنااصنرںیمےسدفڈبوھںینعدبعارلنمحافرعمجموکوجاجرہی
ےکےٹیبےھتالہکاجیھبوتاؿدفونںےناہکہکمتادنہشیہنرکف،اسنخءتنبذخاؾاکاکنحاؿ ےکفادلےنرکدایاھتوجہکاںیہناندنسپاھت
وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک اکنح وک خس رکدای۔ ایفسؿ ےن اہک ںیم ےن دبعارلنمح ےس انس فہ ا ےن فادل ےس لقن رکےت
ےھتہکاسنخء(اکاکنحاؿےکفادلےنرکدایاھت) .
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،ییحینبدیعس،اقمسےسرفاتیرکےتںیہہکرضحترفعجریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولیحںاکایبؿ
اکنحںیمہلیحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1857

راوی  :ابونٌی ،٥طيبا ٪یحٌی  ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َط ِي َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ
ِ
تُ َِٜ ٨حُ اَلِ َیِّ َُ ٥حًَّی ُت ِش َتأ ِ ََ ٣ز َو ََل تُ َِٜ ٨حُ ا ِٟب ٔ ُِ
ض ِ ٔ ِ٪
ٕ ِٔذَُِ ٧ضا َٗا َ ٢أَ َِ ٪ت ِشَ ُٜت َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ
ُک َحًَّی ُت ِش َتأذ َََٗ ٪اُٟوا َِ ٛی َ
ا ٪بٔظَ اص َٔس ِی زُو ٕر ًَل َی َتزِؤی ٔخ ا َِ ٣زأَة ٕثَ ِّیبٕ بٔأ َ ِ٣ز ٔ َصا َٓأَث ِ َب َت ا َِ٘ ٟاضٔی ٔ٧ک َا َح َضا ِٔیَّا ُظ َواٟزَّ ِو ُد َي ٌِ َ ٥ُ ٠أََّ٧طُ  ٥َِ ٟیَ َتزَ َّو ِج َضا
ا ِح َتا َِ ٔ ِ ٢ن َش ْ
َٗ ُّم َٓإُٔ َّ ٧ط َي َش ٌُ ُط َص َذا ا٨ِّ ٟکَا ُح َو ََل بَأ ِ َض بٔا َِ٘ ٤ُ ٟاُ َٟ ٔ ٦ط ََ ٌَ ٣ضا
اوبمیعن ،ابیشؿ ییحی  ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکویبہاکاکنحہنایکاجےئبجکتہکاسےسمکحہنایلاجےئافرونکاریاکاکنحہنایکاجےئبجکتہکاس
ےسااجزتہن یاجےئولوگںےنوپاھچہکاسیکااجزتسکرطحوہیگ،آپےنرفامایہکہیہکفہاخومشرےہافرضعبولوگں
ےناہکہکارگوکح صخشہلیحرکےکدفوھجےٹوگاہ شیرکےہکاسےنویبہےکمکحےساسےساکنحایکےہافراقیضاےکساکنح
وکاثتبرےھکافروشرہوکاساکملعیھبوہہکاسےناسےسیھبکیھباکنحںیہنایکوتاسےکےئلہیاکنحاجزئےہاسوعرتےک
اسھترےنہںیموکح  ججںیہنےہ۔
رافی  :اوبمیعن،ابیشؿییحی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولیحںاکایبؿ
اکنحںیمہلیحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1858

راوی  :ابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ ،ذٛوا ،٪حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اًَ ٩ِ ًَ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣یَ َٜة ًَ ِ ٩ذ ََِ ٛو َ
ِ
َّ
ض ِ ٔ َِ ٪صو ٔ َی َر ُج َْ ١جارٔ َی ّة
ُک َت ِش َت ِحٌٔی َٗا َِٔ ٢ذَُِ ٧ضا ُػ َ٤اتُ َضا َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِٟب ٔ ِ ُ
ُک ُت ِش َتأ َذ ُُِ ٠ُٗ ٪ت ِ ٔ َّ ٪ا ِٟب ٔ ِ َ
َفؿ َٔی ِت ا َِ ٟيت َٔیُ ٤ة َٓ َ٘ب ٔ َ ١ا َِ٘ ٟاضٔی َط َضا َز َة
ُکا َٓأَبَ ِت َٓا ِح َتا ََ َٓ ٢حا َئ بٔظَ اص َٔس ِی زُو ٕر ًَل َی أَُ َّ ٧ط َتزَ َّو َج َضا َٓأ َ ِز َر َِ ٛت ََ
َیت َٔیّ ٤ة أَ ِو ب ٔ ِ ّ

ک َح َُّ َٟ ١ط ا َِ ٟوك ِ ُئ
اٟزُّورٔ َواٟزَّ ِو ُد َي ٌِ َ ٥ُ ٠بٔبُ ِل ََل ٔ ٪ذََ ٔ ٟ
اوباعمص،انبرججی،انبایبملنکہ،ذوکاؿ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ہک ونکاری ےس ااجزت  ی اجےئ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ونکاری وت ااجزت
دےنیںیمرشؾوسحمسرکیتےہ،آپےنرفامایہکاسیکاخومیشااجزتےہافرضعبولوگںےناہکہکارگوکح صخشیسکویبہڑلیک
ای ونکاریڑلیک وک اچےہ افر فہ ااکنررکے  س فہ رمد ہلیح ےس دف وھجےٹ وگاہ  شیرکدے ہک اس ےن اس ےس اکنح ایک ےہ رھپ ارگ
یسک وک ربخ  یچنہ افر فہ رایض وہح  افر اقیض ےن وھجیٹ وگایہ وبقؽرک ی افر وشرہ وک اس ےک وھجےٹ وہےن اک ملع وہ ،رھپ یھب اس ےس
تبحصرکیناجزئےہ۔
رافی  :اوباعمص،انبرججی،انبایبملنکہ،ذوکاؿ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاکا ےنوشرہافروسونکںےکاسھتہلیحرکےنیکرکاتہاکایبؿ...
ابب  :ولیحںاکایبؿ
وعرتاکا ےنوشرہافروسونکںےکاسھتہلیحرکےنیکرکاتہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1859

راوی ً :بیسب ٩اس٤اًی ،١ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦اپ٨ے واٟس ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
َّ
ْص أَ َج َاز ًَل َی ن َٔشائٔطٔ ٓ ََی ِسُ ٧و ُٔ ٨ِ ٣ضََ ٓ َّ٩س َخ ًََ ١ل َی َحٔ َِؼ َة َٓا ِحت ََب َص
َو َس َّ ٥َ ٠یُ ٔح ُّب ا َِ ٟحَِ ٠وا َئ َویُ ٔح ُّب ا َِ ٌَ ٟش ََ ١وک َ َ
أِ ٪ذَا َػلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
ک َٓ َ٘ا َ ٢لٔی أَص َِس ِت ََ ٟضا ا َِ ٣زأَ ْة ِٔ َٗ ٩ِ ٣و َٔ ٣ضا ًُ ََّ ٜة ًَ َش ََٕ ٓ ١ش َ٘ ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ
اَ ٪ی ِحت َب ٔ ُص ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ً ٔ َِ ٨س َصا أَ ِٛث َ َ ٍ ٔ٤َّ ٣ا ک َ َ
ک َ ٔ ٟش ِو َز َة ُُِٗ ٠ت ِٔذَا َز َخ ََِ ٠ًَ ١ی ٔک َٓإُٔ َّ ٧ط َس َی ِسُ ٧و
َک ُت ذََ ٔ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ط َ ِ
َبَ ّة َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َ٣ا َواہللٔ َِ ٨َ ٟح َتاُ َٟ َّ٩َٟط ٓ ََذ َ ِ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔٔ ٨ِ ٣ک َٓ ُ٘ولٔی َُ ٟط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَکََِ ٠ت ََِ ٣آ ٔي َ ٍ َٓإُٔ َّ ٧ط َس َی ُ٘و َُ ٢لَ َٓ ُ٘ولٔی َُ ٟط َ٣ا َص ٔذظ ٔاٟزِّی ُح َوک َ َ
َبَ َة ًَ َش ُٕ٘ َٓ ١ولٔی َٟطُ َج َز َس ِت ِ َ ٧حُ٠طُ ا ِِ ٌُ ٟز ُٓ َم َو َسأَُٗو ُ ٢ذَٔ ٔ ٟک
َي ِظ َت ُّس ًََِ ٠یطٔ أَ ِ ٪یُو َج َس ٔ٨ِ ٣طُ اٟزِّی ُح َٓإَّٔ٧طُ َس َی ُ٘و َُ ٢س َ٘ ِتىٔی َحٔ َِؼ ُة َ ِ

َوُٗؤٟیطٔ أَِ٧تٔ یَا َػ ٔٔ َّی ُة َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ ًََ ١ل َی َس ِو َز َة ُُِٗ ٠ت َت ُ٘و َُ ٢س ِو َزةُ َو َّأ ٟذی َلَ ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل ص َُو َِ َ٘ ٟس ِ ٔ ٛس ُت أَ ِ ٪أُبَاز ٔ َر ُظ ب ٔ َّأ ٟذی ُِٗ٠تٔ لٔی
َفّٗا ٔٔ ٨ِ ٣ک َٓ َ٤َّ ٠ا َزَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَکََِ ٠ت ََِ ٣آ ٔي َ ٍ َٗا َََ ٢ل ُُِٗ ٠ت
َؤُِ َّ ٧ط ٌََ ٟل َی ا َِ ٟب ٔ
اب َ َ
ک َو َز َخ َ١
َبَ َة ًَ َش ُِٕ ٠ُٗ ١ت َج َز َس ِت ِ َ ٧حُ ُ٠ط ا ِِ ٌُ ٟز ُٓ َم َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ ًََ ١ل َ َّی ُُِٗ ٠ت َُ ٟط ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ٓ ََ٤ا َص ٔذظ ٔاِّ ٟزیحُ َٗا ََ ٢س َ٘ ِتىٔی َحٔ َِؼ ُة َ ِ
ک ٔ٨ِ ٣طُ َٗا ََ ٢لَ َحا َج َة لٔی بٔطٔ
ک َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ ًََ ١ل َی َحٔ َِؼ َة َٗاَِ ٟت َٟطُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََلَ أَ ِس٘ٔی َ
ًَل َی َػ ٔٔ َّی َة َٓ َ٘اَِ ٟت َٟطُ ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ

اسًُٜٔی
َٗاَِ ٟت َت ُ٘و َُ ٢س ِو َزةُ ُس ِب َح َ
ُح ِ٨َ ٣ا ُظ َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت ََ ٟضا ِ
ا ٪اہللٔ َِ َ٘ ٟس َ َ

دیبعنباامسلیع،اوبااسہم،اشہؾ،ا ےنفادل،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایخؽایکہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسولحہافردہشدنسپرفامےتےھتافربجرصعیکامنزڑپھےتیلوتاینپویبویںےکاپسرشتفیےلاجےتافر
اؿےکرقبیوہےتانچہچناکیدؿرضحتہصفحےکاپسرشتفیےلےئگافرومعمؽےسزایدہرہھٹےںیمےن آپےساےکس
قلعتمدرای ت ایکہک ہصفحیکوقؾیکاکیوعرتےن اکی دہشدہہیےک رر رپاجیھب اھت۔ افراسںیماںوہں ےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکالپای۔رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعاکایبؿےہہکںیمےنا ےندؽںیماہکدخباںیماؿےکےئلہلیحرکفںیگ،
ںیم ےن اس اک ذرک وسدہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس ایک افر اہک ہک بج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہلفملس اہمترے اپس آںیئ افر رقبی
وہں وت مت انہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ ےن اغمریف اھکای ےہ آپ رفامںیئ ےگ ںیہن وت مت انہک ہک ہی وب سک زیچ یک
ےہ؟ا فرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیارماشؼسگراتہکآپےسوباپح اجےئ،آپانیرفامںیئےگےھجمہصفحےندہشاک
رشتبالپایےہ،وتمتانہکہکاشدیدہشیکویھکمںےنرعفاکرسوچاسوہاگ،ںیمیھبیہیوہکںیگافراےہیفصمتیھبیہیانہک،انچہچن
آپ وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس رشتفی ےل ےئگ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ہک وسدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےناہکمسقےہاسذاتیک سجےکوساوکح وبعمدںیہن ،رقبیاھتہکںیماہمترے م ےنےسےلہپںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےسابتد ہدفںوجمت ےنھجمےسیہکیھتاسفتقآپدرفازےرپیہےھتبجآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسرقبی
وہےئوتںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکآپےناعمریفاھکایےہ؟آپےنرفامایہکںیہنںیمےنوپاھچرھپ
ہی وب یسیک ےہ ،آپ ےن رفامای ہک ےھجم ہصفح ےن دہش الپای ےہ ،ںیم ےن اہک دہش یک یھکم ےن رعف اک رس وچاس وہاگ ،بج ریمے
(رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعےک)اپسرشتفیالےئوتںیمےنیھبیہیاہکافرایسرطحہیفصےنیھباہکرھپبجہصفحریض

اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس رشتفی ےل ےئگ وت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ںیم آپ وک
رشتبالپؤں،آپےنرفامایہکےھجماسیکرضفرتںیہنوسدہم ےنیگل،احبسؿاہللمہےناےس جاؾرکدایںیمےناہکپچروہ،
رافی  :دیبعنباامسلیع،اوبااسہم،اشہؾ،ا ےنفادل،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اطوعؿےساھبےنگےکےئلہلیحوجح یکرکاتہاکایبؿ...
ابب  :ولیحںاکایبؿ
اطوعؿےساھبےنگےکےئلہلیحوجح یکرکاتہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1860

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،اب ٩طہابً ،بساہلل بً ٩ا٣ز ب ٩ربیٌہ سے روایت َکےت ہیں حرضت ً٤ز ب ٩خلاب
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
یٌ َة أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩رب ٔ َ
اٟظأِ٤َّ ٠َ َٓ ٔ ٦ا َجا َئ بَّٔسَْ بَ َُ َِ ٠ط أَ َّ ٪ا َِ ٟوبَا َئ َو َٗ ٍَ ب ٔ َّ
ًَ ُِ ٨ط َِ َد ِلٔ َی َّ
اٟظأَِٓٔ ٦أ َ ِخب َ َ ٍ ُظ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َِ
َ
َ
َ
َف َج ٍَ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِ ٥بٔطٔ بٔأ ِرقٕ ٓ َََل َت ِ٘ َس ُ٣وا ًََِ ٠یطٔ َؤِذَا َو َٗ ٍَ بٔأ ِرقٕ َوأَْمُتْن ب ٔ َضا ٓ َََل َت ِ ُ
َف ّارا ُٔ ٨ِ ٣ط َ َ
ْخ ُجوا ٔ َ
ْص َٖ َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ ًَ ِبسٔ اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
َسَْ َو ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ًُ َ٤زُ ِٔ َ ٩ِ ٣
اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز ِٔ٤َ َّ ٧ا ا ِن َ َ

دبعاہللنبہملسم،امکل،انباہشب،دبعاہللنباعرمنبر ہعیےسرفاتیرکےتںیہرضحترمعنباطخبریضاہللاعتٰیلہنعاشؾ
یکرطػرفاہنوہےئبجاقمؾرسغںیمےچنہپوتاںیہنربخیلمہکاشؾںیمفابیلیھپوہح ےہوتاںیہندبعارلنمحنبوعػےنربخدی
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت سج زنیم ےک قلعتم ونس (ہک فاہں فاب یلیھپ وہح  ےہ) وت فاہں ہن اجؤ  ،افر بج
یسک زنیم ںیمفاب لیھپ اجےئ افر مت فاہں وموجد وہ وت فاہں ےس رفار ےک ارادہ ےس ہن ولکن،انچہچن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رسغ
ےسفا س ولن ےئگ افر انب اہشب ےس رطبقیاسمل نب دبعاہلل وقنمؽ ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رصػ دبعارلنمح یک

دحثییکانبءرپفا سوہےئ۔
رافی  :دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،انب اہشب ،دبعاہلل نب اعرم نب ر ہعی ےس رفاتی رکےت ںیہ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولیحںاکایبؿ
اطوعؿےساھبےنگےکےئلہلیحوجح یکرکاتہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1861

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزیً ،ا٣ز ب ٩سٌس ب ٩ابی وٗاؾ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَ َ٨ا ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس یُ َح ِّس ُث

َّ
َّ
اب ًُ ِّذ َب بٔطٔ َب ٌِ ُف اَلِ ُ َ ٥ٔ ٣ث ُ َّ ٥بَق ٔ َی ُٔ ٨ِ ٣ط َب٘ ٔ َّی ْة
ََک ا َِ ٟو َج ٍَ َٓ َ٘ا َ ٢رٔ ِجزْ أَ ِو ًَ َذ ْ
َس ٌِ ّسا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ذ َ َ
َٓی ِذ َص ُب ا ِ٤ٟزَّ َة و َیأتِ ٔی اَلِ ُ ِِی َٓ ٩٤س ٍَ ٔ٤بٔطٔ بٔأ َ ِرقٕ ٓ َََل ُي ِ٘ ٔس ََ٠ًَ َّ٩٣یطٔ و َ ٩٣ک َ َ َ
َف ّارا ُٔ ٨ِ ٣ط
َ َ
ِ َ ِ
َ َ ِ َ
َ
ا ٪بٔأ ِرقٕ َو َٗ ٍَ ب ٔ َضا ٓ َََل َی ِ ُ
ْخ ِد ٔ َ
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اعرمنبدعسنبایبفاقصےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنااسہمنبزدیوکدعسریضاہللاعتٰیلہنعےس
ایبؿرکےتوہےئانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناطوعؿاکذرکایکافررفامایفہتبیصمایذعابےہسجںیمضعبوقںیم
التبم یک یئگ ںیھت رھپ اس ںیم ھچک ابیق رہ ایگ وج یھبک الچ اجات ےہ افر یھبک آاجات ےہ  س وج صخش یسک ہگج ےک قلعتم ےنس ہک (فاہں فاب
یلیھپوہح ےہ)وتفاہںہناجےئافروجصخشیسکہگجوہافرفاہںفابلیھپاجےئوتفاہںےساھبگرکہناجےئ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اعرمنبدعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبہافرہعفشںیمہلیحرکےناکایبؿ...
ابب  :ولیحںاکایبؿ
ہبہافرہعفشںیمہلیحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1862

راوی  :ابونٌی ،٥سٔیا ،٪ایوب سدتیانیًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب َّ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟش ِدت َٔیان ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ

َّ ١
ئ
اٟش ِو ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ٌَِ ٟائ ٔ ُس فٔی صٔبَتٔطٔ کَا ِٟکَِٔ ٠ب َي ٌُوزُ فٔی َٗ ِیئٔطٔ َِ ٟی َص َ٨َ ٟا ََ ٣ث ُ

اوبمیعن،ایفسؿ،اویبایتخسین،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ہبہ رک ےک فا س ےنیل فاال اس ےتک یک رطح ےہ وج ےق رک ےک اچےٹ امہرے ےئل ہی ربی اثمؽ
انمبسںیہن۔
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،اویبایتخسین،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولیحںاکایبؿ
ہبہافرہعفشںیمہلیحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1863

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا ٦ب ٩یوسٕ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت جابز بً ٩بس اہلل

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ

اٟظٔ ٌَِ َة فٔی کُ٣َ ِّ١ا ُ ٥َِ ٟي ِ٘ َش َِٓ ٥إٔذَا َو َٗ ٌَ ِت ا ُِ ٟح ُسو ُز َو ُ ِّ
اِٟط َََُ ٓ ٚل ُطٔ ٌَِ َة َو َٗا َ٢
ِٔ٤َ َّ ٧ا َج ٌَ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
ِصٓ َِت ُّ ُ
اٟظٔ ٌَِةٔ
اٟظٔ ٌَِ ُة ٠ِ ٔ ٟح ٔ َوارٔ ث ُ ََّ ٤َ ًَ ٥س ِلٔ َی َ٣ا َط َّس َز ُظ َٓأَبِ َل َُ ٠ط َو َٗا َِ ٪ِ ٔ ِ ٢
ار ب ٔ ُّ
اطت َ َ ٍی َز ّارا َٓ َد َ
ض ُّ
اٖ أَ َِ ٪یأ ِ ُخ َذ ا َِ ٟح ُ
َب ٌِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ

اٟش ِض ٔ ٥اَلِ َ َّو َٔ ٢و ََل ُطٔ ٌَِ َة َُ ٟط فٔی بَأِی َّ
ٓ ِ
اٟظٔ ٌَِ ُة فٔی َّ
اٟسارٔ َو َُ ٟط أَ ِ٪
اَ ٠ِ ٔ ٟ ٪حارٔ ُّ
َاطت َ َ ٍی َس ِض ّ٤ا ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ائ َ ٔة َس ِض ٕ ٥ث ُ َّ ٥ا ِطت َ َ ٍی ا َِ ٟباِ ٔ َی َوک َ َ
ک
َی ِح َتا َ ٢فٔی ذََ ٔ ٟ
دبعاہللنبدمحم،اشہؾنبوی ف،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلص
اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ہعفش رہاسزیچ ںیم رقمر رفامای وج ایھب میسقت ہن وہح  وہ ،بج دح دنبی وہیئگ افر راےتس ریھپ دےیئ ےئگ وت اس
وصرتںیمہعفشںیہنےہافرضعبولوگںےناہکےہہکہعفشڑپفویسںےکےئلےہرھپاینپیہ شییکوہح دلیلاکابلطرقاردای
افراہکہکارگوکح صخشنؿرخدیےافراسوکرطخہوہہکڑپفیسہعفشیکانبرپےلےلاگانچہچناےنساسنؿےکوسوصحںںیم
ےساکیہصحرخدیایل،رھپاسےکابیقوکرخدیایلافرڑپفیسےکےئلہعفشاکقحےلہپےصحںیمےہابیقرھگںیماسوکہعفشاکقحںیہن
وتاسرخدیارےئلیکایسرطحاکہلیحرکےناکاایتخرےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾنبوی ف،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولیحںاکایبؿ
ہبہافرہعفشںیمہلیحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1864

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪ابزاہی ٥ب٣ ٩یَّسہ ً٤زو بَ ٩یس

اٟرشی ٔس َٗا ََ ٢جا َئ ا ِِ ٔ٤ٟش َو ُر بِ ُ٩
َّس َة َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َِ ٤زو بِ َٔ َّ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِٔ ٩ِ ًَ ٪بِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
ْخ ََ ٣ة ٓ ََو َؿ ٍَ َی َس ُظ ًَل َی َٔ ٜٔ ٨ِ ٣يی َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َُ ٌَ ٣ط ِلٔ َی َس ٌِ ٕس َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َرآ ٍٕٔ ِ ٔ٤٠ِ ٔ ٟش َورٔ أََلَ َتأ ِ ُ٣زُ َص َذا أَ َِ ٪ي ِظتَ ٍ َٔی ٔ٣ىِّی بَ ِیًٔی
ََ ِ ٣
یت َخ َِ ٤ص ٔ٣ائ َ ٕة َن ِ٘ ّسا ٓ ََُ ٌِ ٨َ ٤ت ُط َوَِ ٟو ََل
َّأ ٟذی فٔی َزارٔی َٓ َ٘ا ََ ٢لَ أَزٔی ُس ُظ ًَل َی أَ ِربَ ٍٔ ٔ٣ائ َ ٕة ِ ٔ َّ٣ا َُّ َ٘ ٣ل ٌَ ٕة َوِ ٔ َّ٣ا ُ٨َ ٣ح ََّٕ ٤ة َٗا َ ٢أ ُ ًِ ٔل ُ

ا٪َّ ٔ ِ ٪
أَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟحا ُر أَ َح ُّ ٙبٔ َؼ َ٘بٔطٔ َ٣ا بٔ ٌِ ُتُ َٜط أَ ِو َٗا َ٣َ ٢ا أَ ًِ َل ِي ُت َُ ٜط ُُِٗ ٠ت ُ ٔ ٟشٔ َِی َ
اٟظٔ ٌَِ َة َٓ َ٠طُ أَ َِ ٪ی ِح َتا ََ ٢حًَّی یُ ِب ٔل َ١
ض ِٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪یبٔی ٍَ ُّ
َّ ٤َ ٌِ ٣زا َ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١ص ََ ٜذا َٗا ََ ٢ل ٔ٨َّ ٜطُ َٗا َ ٢لٔی صَ ََ ٜذا َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ
ٕ ز ٔ ِر َص َََٕ ٓ ٥ل یَُٜو َُّ ٔ ٟ ٪
اٟظٔ ٌَِ َة ٓ ََی َض َب ا َِ ٟبائ ٔ ٍُ ِ ٤ُِ ٠ٟٔظت َ ٍ ٔی َّ
٠ظٔٔی ٍٔ ٓ َٔیضا
ُّ
اٟس َار َویَ ُح ُّسصَا َویَ ِس َٓ ٌُ َضا َِِٔ ٟیطٔ َوي ٌَُو ُِّؿطُ ا ِِ ٤ُ ٟظتَ ٍ ٔی أَ َِ ٟ
ُطٔ ٌَِ ْة
یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ،اربامیہ نب رسیمہ رمعف نب رشدی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ہک وسمر نب زخمہم آےئ افر اانپ اہھت
ریم ےاکدنےھرپراھک،ںیماؿےکاسھتدعسیکرطػرفاہنوہا،اوبراعفےنوسمرےساہکہکآپدعسےسویکں ںیہنےتہکہکفہ
اسوکرھٹیوکرخدیںیلوجریمےرھگںیمےہاںوہںےناہکہکںیماچروسدرمہےسزایدہںیہندےاتکسفہیھبڑکٹے ڑکٹےرک
ےک ینع وطسقں ںیم دفں اگ ،اوب راعف ےن اہک ںیم ےن ںیہن دای افر ارگ یبن وک رفامےت وہےئ ہن اتنسہک ڑپفیس ہعفش اک زایدہ قحتسم ےہ وت
ںیماسوکاہمترےاہھتہن اتچیبایاہکہک ںیممتوکہنداتی ،ںیمےنایفسؿےساہکہکرمعم ےناسرطحایبؿ ایکےہوت اںوہںےناہک ہک
نکیل ھجم ےس ایسرطح اہک ےہ ا فر ضعب ےن اہک ہک بج وکح  آد ی نؿ انچیب اچاتہ ےہ وت فہ قح ہعفش وک ابلطرکےن ےک ےئل ہی ہلیح
اایتخررکاتکسےہہکاب عرتشمیوکفہنؿہبہرکدے افراسیکدحوکچنیھکدے افراس وکدےدےافررخدیاراس وکاکیزہار
درمہاعمفہضدےدےوتعیفشوکاسںیمقحہعفشہنرےہاگ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اربامیہنبرسیمہرمعفنبرشدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولیحںاکایبؿ
ہبہافرہعفشںیمہلیحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1865

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪ابزاہی ٥ب٣ ٩یَّسہ٤ً ،زو بَ ٩یس ،ابورآٍ

َّس َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔٔ َّ ٩
اٟرشی ٔس ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ أَ ََّ ٪س ٌِ ّسا َسا َو َ٣طُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِٔ ٩ِ ًَ ٪بِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ

ک
بَ ِي ّتا بٔأ َ ِربَ ٍٔ ٔ٣ائ َ ٔة ِٔ ٣ث َ٘ا َٕ٘ َٓ ٢ا ََِ ٟ ٢و ََل أَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟح ُ
ار أَ َح ُّ ٙبٔ َؼ َ٘بٔطٔ ٤ََ ٟا أَ ًِ َل ِي ُت َ
اٟظٔ ٌَِ َة َوصَ َب َٔلبِٔ٨طٔ اٟؼَّ ِٔي ٍ ٔ َو ََل َیُٜو َُِ ٠ًَ ٪یطٔ یَٔ٤ي ْن
یب َزا ٕر َٓأ َ َرا َز أَ ِ ٪یُ ِب ٔل َُّ ١
َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ
ض ِ ٔ ِ ٪ا ِطت َ َ ٍی َن ٔؼ َ
دمحمنبوی ف،ایفسؿ،اربامیہنبرسیمہ،رمعفنبرشدی،اوبراعفےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکدعسےناؿےساکی
رھگ اچروس اقثمؽ ںیم رخدیا افر اہکہک ارگ ںیم روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ ہن اتنس ہک ڑپفیس صف اک زایدہ قحتسم
ےہوتںیممتوکہنداتیافرضعبولوگںےناہکہکارگوکح صخشیسکرھگاکاکیہصحرخدیرکےافراسںیمہعفشوکابلطرکاناچےہوت
ا ےنانابغلےچبوکہبہرکدےوتاسرپمسقیھبالزؾںیہن۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،اربامیہنبرسیمہ،رمعفنبرشدی،اوبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعلماکہلیحرکاناتہکاسوکدہہیاجیھباجےئ...
ابب  :ولیحںاکایبؿ
اعلماکہلیحرکاناتہکاسوکدہہیاجیھباجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1866

راوی ً :بیس ب ٩اس٤اًی ،١ابواسا٣ہ ،ہظا ٦اپ٨ے واٟس سے وہ ابوح٤یس ،ساًسی

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ُح َِ ٤ی ٕس َّ
اس َت ٌِ ََ ١َ ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٟشأًس ِّٔی َٗا َِ ٢

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل ًَل َی َػ َس َٗا ٔ
اس َبطُ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا ُلَ ٥ِ ُٜو َص َذا
ت بَىٔی ُسَِ ٠ی ٕ ٥یُ ِسع َی ابِ َ ٩ا ِ٠َّ ٟتَب ٔ َّیةٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ َح َ
ُک ِ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َػازّٔٗا
ک َص ٔسیَّت َ
ک َحًَّی َتأِت َٔی َ
یک َوأ ُ َِّ ٣
َص ٔسیَّ ْة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ض ََّل َجَِ ٠ش َت فٔی بَ ِیتٔ أَب ٔ َ

 ١اَّ ٟز ُج ًََ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١ل َی ا ِ٤َّ ٣ٔ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟا َو ََّلنٔی اہللُ ٓ ََیأتِ ٔی ٓ ََی ُ٘و ُ٢
ث ُ ََّ ٥خ َلب َ َ٨ا َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٓإٔنِّی أَ ِس َت ٌُِ ٔ٤
َص َذا َ٣ا ُلَ ٥ِ ُٜو َص َذا َص ٔسیَّ ْة أُصِ ٔس َی ِت لٔی أَٓ َََل َجََ ٠ص فٔی بَ ِیتٔ أَبٔیطٔ َوأ ُ ِّ٣طٔ َحًَّی َتأِت َٔی ُط َص ٔسیَّ ُت ُط َواہللٔ ََل َیأ ِ ُخ ُذ أَ َح ْس َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ط ِیئّا بٔ َِيِ ٍ ٔ

َح ِّ٘طٔ ِ ٔ ََّل َٟق ٔ َی اہللَ َی ِحُ ُ٠ٔ٤ط یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ٓ َ َ
ََل ِ ٔ
رعَٓ َّ٩أَ َح ّسا َٟٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ق ٔ َی اہللَ َی ِحُ ٔ٤
ُق ّة ََ ٟضا ُخ َو ْار أَ ِو َطا ّة َت ِی ٌَزُ
َ ١بٌٔي ّ ٍا َُ ٟط ُرَُائْ أَ ِو َب َ َ
َّ
َّ
ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َی َس ُظ َحًَّی ُرِ َٔی بَ َی ُ
ْص ًَ ِیىٔی َو َس ِ ٍَ ٤أُذُنٔی
اق ِٔبِ ٔلطٔ َي ُ٘و ُ ٢اُ ٠ٟض ََّ ٥ص ِ ١بَُ ِِ ٠ت َب ِ َ
دیبع نباامسلیع،اوبااسہم ،اشہؾا ےنفادلےسفہاوبدیمح،اسدعیےسرفاتی رکےت ںیہاںوہں ےنایبؿایک ہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناکیصخشوکسجاکانؾانبلنننٹہاھت،ینبمیلسےکدصاقتاکاعلمانبرکاجیھب،بجفہفا سآایاسےناسحبدایوت
اہکہکہیآپ اکےہ افرہیےھجم دہہیںیمالمےہ،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکا ےنابپایاینپامںےکرھگںیمویکں
ںیہن اھٹیب راہ ہک ریتے اپس دہہی آات ارگ وت اچس ےہ رھپ مہ ولوگں ےک اسےنم ہبطخ ڑپاھ وت اہلل یک دمح فانثء ایبؿ رکےن ےک دعب رفامای،
اامدعبںیم متےسیسکآد یوکوکح اکؾدےرکاتجیھبوہںسجاکاہللاعت یےنںیمہامکلانبایےہفہفا ساجرکاتہکےہہکہیاہمتراےہ
افرہی دہہی ےہوج ےھجماجیھب ایگ ےہویکں ںیہنا ےنابپ ای اینپامں ےکرھگ اتھٹیبہکاس ےکاپسدہہیآاتےہ(ایںیہن)دخا یکمسق مت
ںیم ےسوجصخشوکح زیچایقحےلاگوتایقتمےکدؿاہللےساسرطحےلماگہکفہزیچاسرپوساروہیگںیممتےساکیاکیوک
اچہپؿ ولں اگ ہک وج البلبےت افٹن،الچیت اگےئ ،ایممیت رکبی وک ا ےن افرپ وسار ےئک وہےئ وہاگ ،رھپ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
ا ےناہھتدنلب ےئکاہیںکتہکآپیکلغبیکدیفسیرظنآےنیگل،آپےنرفامایایاہللایکںیمےناچنہپدای،ہیرفامےتوہےئریمی
آوھکنںےنداھکیافراکونںےنانس۔
رافی  :دیبعنباامسلیع،اوبااسہم،اشہؾا ےنفادلےسفہاوبدیمح،اسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولیحںاکایبؿ
اعلماکہلیحرکاناتہکاسوکدہہیاجیھباجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1867

راوی  :ابونٌی ،٥سٔیا ،٪ابزاہی ٥ب٣ ٩یَّسہ٤ً ،زو بَ ٩یس ،حرضت ابورآٍ

اٟرشی ٔس ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َّس َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔٔ َّ ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِٔ ٩ِ ًَ ٪بِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ

ض ِ ٔ ِِ ٪
ٕ ز ٔ ِر َص َََٕ ٓ ٥ل بَأ ِ َض أَ َِ ٪ی ِح َتا ََ ٢حًَّی
ٔرش َ
اطت َ َ ٍی َز ّارا بٌٔ ِ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟح ُ
ار أَ َح ُّ ٙبٔ َؼ َ٘بٔطٔ َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف ا٨َّ ٟا ٔ
ی ٩أَ َِ ٟ

َي ِظتَ ٍ َٔی َّ
آَل ٔ
ٖ ز ٔ ِر َص َٕ ٥وتٔ ِش ٍَ ٔ٣ائ َ ٔة ز ٔ ِر َص َٕ ٥وتٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌٔي َن َویَ َِ ُ٘ ٨س ُظ زٔی َّ ٨ارا
ٕ ز ٔ ِر َص َٕ ٥ویَ َِ ُ٘ ٨س ُظ تٔ ِش ٌَ َة َ
ٔرش َ
اٟس َار بٌٔ ِ ٔ
ی ٩أَ َِ ٟ
ٕ َٓإ ٔ ِ ٪كَََ ٠ب َّ
ٕ ز ٔ ِرصَ َٕ ٥وِ ٔ ََّل ٓ َََل َسبٔی َُ َٟ ١ط ًَل َی َّ
اٟسارٔ َٓإ ٔ ِ٪
ٔرش َ
ٔرش َ
اٟظٔٔی ٍُ أَ َخ َذ َصا بٌٔ ِ ٔ
ب ٔ َ٤ا بَق ٔ َی ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٌٟ
ی ٩أَ َِ ٟ
ی ٩اَلِ َ َِ ٟ
اس ُتحٔ َّ٘ ِت َّ
اٟسا ُر َر َج ٍَ ا ِِ ٤ُ ٟظتَ ٍ ٔی ًَل َی ا َِ ٟبائ ٔ ٍٔ ب ٔ َ٤ا َز َٓ ٍَ َِِٔ ٟیطٔ َوص َُو تٔ ِش ٌَ ُة آَلَ ٔ
و٪
ٖ ز ٔ ِر َص َٕ ٥وتٔ ِش ٍُ ٔ٣ائ َ ٕة َوتٔ ِش ٌَ ْة َوتٔ ِش ٌُ َ
ِ
اٟسی َ٨ارٔ َٓإ ٔ َِ ٪و َج َس ب ٔ َض ٔذظ ٔ َّ
اْٟص ُٖ فٔی ِّ
اٟسارٔ ًَ ِي ّبا َوُ ٥َِ ٟت ِش َت َح ََّٓ ٙإُٔ َّ ٧ط
ز ٔ ِرصَ ّ٤ا َوزٔی َْ ٨ار َٔلَ َّ ٪ا ِٟب َ ِی ٍَ ح ٔي َن ا ِس ُت ٔح َّ ٙاَ ِ ٧ت َ٘ َف َّ ِ
ٕ ز ٔ ِر َص َٕٗ ٥ا ََٓ ٢أ َ َج َاز َص َذا ا ِٟد ٔ َسا ََ بَي ِ َن ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َو َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی ٍُ
ٔرش َ
یَزُ ُّزصَا ًََِ ٠یطٔ بٌٔ ِ ٔ
ی ٩أَ َِ ٟ

ا ِِ ٤ُ ٟشََ ٥ٔ ٔ ٠ل َزا َئ َوَلَ خ ِٔب َث َة َو ََل َُائ ٔ ََ ٠ة

اوبمیعن،ایفسؿ،اربامیہنبرسیمہ،رمعفنبرشدی،رضحت اوبراعفےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلص اہللہیلعفآہل
فملس ےنرفامایہکڑپفیسوکہعفشاکزایدہقحےہافرضعبولوگںےناہکہکارگوکح صخشاکیرھگسیبزہاردرمہںیمرخدیاناچاتہےہ
وتاس رطحہلیحرکےنںیم وکح  ججںیہنےہہکونزہار ونوسدرمہدقندےدے افر سیبزہارںیم ےسابیقےک وعضاکیدانیر
دےدے۔ارگاساکاطم ہبلرکےوتاسوکسیبزہارںیمانیلڑپےاگفرہنرھگےنلمیکوکح وصرتںیہن۔رھپارگفہنؿاب عےک
وسایسکافرآد یاک قحاکالکنوترخدیاراب عےسوجھچکاس ےناسوک دایےہ فہفا س ےلےل(ینع ونزہارونوسدرمہافراکیدانیر)
اس ےئل ہک یچیب وہح  زیچ اک بج الص قحتسم لکن آای وت دانیر یک اجترت وج رصػ اکی زایدیت یھت ابلط وہیئگ افر رخدیار ےن اس
نؿ ںیم وکح  بیع داھکی افر اس نؿ اک وکح  قحتسم یھب ہن الکن وت رتشمی سیب زہار درمہ ےک دبےل اب ع وک نؿ فا س دے اتکس
ےہ۔(اامؾاخبری)ےناہکہکضعبولوگںےناسرطحیک دوھہکدیہوکاملسمونںںیماجزئرقاردایےہاحالہکنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاملسمؿیکرخدیفرففتخںیمہنامیبریوہیتےہافرہنعیبوکاناجزئرکےنفا یوکح زیچوہیتےہافرہنیسکاک
اصقنؿوہاتےہ۔
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،اربامیہنبرسیمہ،رمعفنبرشدی،رضحتاوبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ولیحںاکایبؿ

اعلماکہلیحرکاناتہکاسوکدہہیاجیھباجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1868

راوی ٣ :شسز یحٌی  ،سٔیا ،٪ابزاہی ٥ب٣ ٩یَّسہ٤ً ،زو بَ ٩یس

اٟرشیسٔ أَ َّ ٪أَبَا َرآ ٍٕٔ َسا َو ََ ٦س ٌِ َس
َّس َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔٔ َّ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
ار أَ َح ُّ ٙبٔ َؼ َ٘بٔطٔ َ٣ا
بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک بَ ِي ّتا بٔأ َ ِربَ ٍٔ ٔ٣ائ َ ٔة ِٔ ٣ث َ٘ا َٕ ٢و َٗا ََِ ٟ ٢و ََل أَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟح ُ

ک
أَ ًِ َل ِي ُت َ

دسمدییحی،ایفسؿ،اربامیہنبرسیمہ،رمعفنبرشدیےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکاوبراعفےندعسنبامکلریضاہلل
اعتٰیلہنعےکاہھتاکیرھگاچروساقثمؽےکوعضرففتخایکافراہکہکارگںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیاراشدرفامےتوہےئ
ہناتنسہکڑپفیسہعفشاکزایدہقحتسمےہوتںیممتوکنؿہنداتی۔
رافی  :دسمدییحی،ایفسؿ،اربامیہنبرسیمہ،رمعفنبرشدی
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ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1869

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١طہاب (زوَسی س٨س) ًبساہلل ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز زہزی ،رعوہ حرضت
ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
اب ح و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔٚ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َ
رع َوةُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت أَ َّو ُ٣َ ٢ا ب ُ ٔس َئ بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َٓأ ِخب َ َ ٍنٔی ُِ
اََ ٪ل َیزی ُر ُِ َیا ِ ٔ ََّل جائ َ ِت ِٔ ٣ث َ َٙٔ ٠َٓ ١اٟؼبحٔ َٓک َ َ ِ
ُح ّ
ائ
َ
ُّ ِ
اٟز ُِ َیا اٟؼَّ از ٔ َٗ ُة فٔی اِ ٨َّ ٟوَٓ ٔ ٦ک َ َ َ
ا ٪یَأت ٔی ٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا َِ ٟووِ ٔی ُّ
َٓ َي َت َح َُّ ٨ث ٓ ٔیطٔ َوص َُو اَّ ٟت ٌَب ُس َّ
اَ ٠ٟیال ٔ َی َذ َوا ٔ
ک ث ُ ََّ ٥ی ِز ٔج ٍُ ِلٔ َی َخسٔی َح َة َٓ ُتزَ ِّو ُز ُظ ِ ٔ٤ٟٔثَ ٔ ٠ضا َحًَّی َٓحٔ َئ ُط ا َِ ٟح ُّٙ
ت ا َِ ٌَ ٟسز ٔ َو َی َتزَ َّو ُز َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
ُّ
ئ َٓأ َ َخ َذنٔی
اَقأ ِ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َ٣ا أََ٧ا بٔ َ٘ارٔ ٕ
ُحا ٕ
ئ َٓ َحائ َ ُط ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
َوص َُو فٔی َُارٔ ٔ َ
ک ٓ ٔیطٔ َٓ َ٘ا ََ ِ ٢
َٓ َِ َّلىٔی َحًَّی بَ َ٣ٔ َّ ٠ىِّی ا َِ ٟح ِض ُس ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َ٠ىٔی َٓ َ٘ا َِ ٢اَقأ ِ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا أََ٧ا بٔ َ٘ارٔ ٕئ َٓأ َ َخ َذنٔی َٓ َِ َّلىٔی َّ
اٟثاَ ٔ ٧ی َة َحًَّی بَ َ٣ٔ َّ ٠ىِّی ا َِ ٟح ِض ُس
َ
ث ُ َّ ٥أَ ِرس َ٠ىٔی َٓ َ٘اِ ٢اَقأِ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا أََ٧ا بٔ َ٘ارٔ ٕ َ
َّ
َّ
ُ َ
اس ٔ٥
اَقأِب ٔ ِ
َ
ئ َٓأ َخ َذنٔی َٓ َِ َّلىٔی اٟثاَ ٔ ٟث َة َحًی بَ َ٣ٔ َّ ٠ىِّی ا َِ ٟح ِض ُس ث َّ ٥أ ِر َس َ٠ىٔی َٓ َ٘ا ََ ِ ٢
َ َ
ٕ بَ َواز ٔ ُر ُظ َحًَّی َز َخ ًََ ١ل َی َخسٔی َح َة َٓ َ٘ا ََ ٢ز ُِّ٠٣ونٔی
َرب َ
ِّک َّأ ٟذی َخَ ََٙ ٠حًَّی بَ َِ ٥َ ٠َّ ًَ َّ ٠اْل ٔ ِن َش َ
َف َج ٍَ ب ٔ َضا َت ِز ُج ُ
ا٣َ ٪ا َ ٥َِ ٟي ٌَِ َ ٥َِ ٠
یت ًَل َی َن ِٔ ٔسی َٓ َ٘اَِ ٟت َٟطُ َ َّلِک
َز ُِّ٠٣ونٔی َٓزَ َُّ٠٣و ُظ َحًَّی ذَ َص َب ًَ ُِ ٨ط اَّ ٟز ِو َُ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َخسٔی َح ُة َ٣ا لٔی َوأَ ِخب َ َ ٍ َصا ا َِ ٟدب َ َ ٍ َو َٗا َِ َٗ ٢س َخ ٔظ ُ
ُقی َّ
 ١اَّ ٟزح ََٔ ٥و َت ِؼ ُس ُ ٚا َِ ٟحس َ
ٕ َو ُتٌٔي ُن ًَل َی َ َ ٧وائ ٔٔب
 ١ا ِٟک َ ََّ ١و َت ِ ٔ
یک اہللُ أَبَ ّسا َِٔ َّ ٧
رش ٓ ََواہللٔ ََل یُ ِدز ٔ َ
ٔیث َو َت ِحُ ٔ٤
ک ََ ٟت ٔؼ ُ
اٟـ ِی َ
أَ ِب ٔ ِ
ا َِ ٟح ِّ ٙث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ل َِ َ٘ ٠ت بٔطٔ َخسٔی َح ُة َحًَّی أَ َت ِت بٔطٔ َو َر َٗ َة بِ َِ َ ٧ ٩و َٓ ٔ ١بِ ٔ ٩أَ َسسٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا ٌُِ ٟزَّی بِ َٔ ُٗ ٩ص ٕ ٓی َوص َُو ابِ َُ ٥ِّ ًَ ٩خسٔی َح َة أَ ُخو

یضا َوک َ َ ّ
اب ا َِ ٌَ ٟزب ٔ َّی ٓ ََیِٜت ُُب بٔا َِ ٌَ ٟزب ٔ َّیةٔ ِٔ ٩ِ ٣اْلِٔ٧حٔی ٔ٣َ ١ا َطا َئ اہللُ أَ َِ ٪یِٜت َُب
ْص فٔی ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ َوک َ َ
أَب ٔ َ
اَ ٪یِٜت ُُب ا ِل َٔ ٜت َ
ا ٪ا َِ ٣زأ َت ََ َّ ٨
َ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢و َر َٗ ُة ابِ َ ٩أَخٔی َ٣اذَا َت َزی َٓأ َ ِخب َ َ ٍ ُظ
اس َ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤ابِ ٔ ٩أَخٔی َ
َوک َ َ
یم َٓ َ٘اَِ ٟت َُ ٟط َخسٔی َح ُة أَ ِی ابِ َِ ٥ِّ ًَ ٩
اَ ٪ط ِیدّا ٛبٔي ّ ٍا َٗ ِس ًَ ٔ َ
وسی یَا َِ ٟي َتىٔی ٓ َٔیضا َج َذ ًّا أَ ُٛو َُ ٪ح ًّیا
وض َّأ ٟذی أُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َی َُ ٣
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َرأَی َٓ َ٘ا ََ ٢و َر َٗ ُة َص َذا ا٨َّ ٟا ُُ ٣
ْخظٔ َّی ص َُِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢و َر َٗ ُة َن ٌَ َِ ٥َِ ٟ ٥یأ ِ ٔ
ت َر ُج ُّْ َٗ ١م بِٔ ٔ٤ث ٔ٣َ ١ا
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َو ُٔ ِ ٣
ح ٔي َن یُ ِ ٔ
ک َٗ ِو َُ ٣
ْخ ُج َ
ْصا َُ ٣ؤ َّز ّرا ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥ی ِ٨ظَ ِب َو َر َٗ ُة أَ ِ ٪تُ ُوف ِّ َی َو َٓت َ َ ٍ ا َِ ٟوو ُِی َٓت ِ َ ٍ ّة َحًَّی َحز ٔ َ٪
ٔجئ َِت بٔطٔ ِ ٔ ََّل ًُوز ٔ َی َوِ ٔ ِ ٪یُ ِسر ِٔٛىٔی َی ِو َُ ٣
ْص َک َن ِ ّ
ک أَ ِن ُ ِ

ض َط َواص ٔٔ ٙا ِٟحٔ َبا َٔٓ ٢ک ُ َّ٤َ ٠ا أَ ِوفَی ب ٔ ٔذ ِر َوة ٔ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٓ ٥َ ٠امی بَ َ٨َ َِ ٠ا ُحزِّ٧ا ُ ََسا ُٔ ٨ِ ٣ط َٔ ٣ز ّارا ک َ ِی یَت َ َ ٍ َّزی ُٔ ٩ِ ٣ر ُُ ٔ
ک َرسو ُ ٢اہللٔ َحًّ٘ا َٓی ِشَ ٔ ٟ ٩ُٜذِ َ ٔ ٟ
ُق َنٔ ُِشطُ
َج َب ٕٟٔ ١ک َِی یُِ٠ق ٔ َی ُٔ ٨ِ ٣ط َنٔ َِش ُط َت َب َّسی َُ ٟط ٔجبِ ٍٔی ُ
َ ُ
َ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س ُِٔ َ َّ ٧
ک َجأ ُط ُط َو َت ٔ ُّ
ک َٗا َ٢
َ٘ َٓ ١ا َُ َٟ ٢ط ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
َٓي َ ِ ٍ ٔج ٍُ َٓإٔذَا كَاَِ ٟت ًََِ ٠یطٔ َٓت ِ َ ٍةُ ا َِ ٟووِ ٔی ُ ََسا ِ ٔ٤ٟٔث ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک َٓإٔذَا أَ ِوفَی ب ٔ ٔذ ِر َوة ٔ َج َب َٕ ١ت َب َّسی َُ ٟط ٔجبِ ٍٔی ُ

ض َٓاِ ُٙ ٔ ٟاْل ٔ ِػ َبا ٔح َؿ ِو ُئ َّ
اٟظ ِٔ ٤ص بٔاَ ٨َّ ٟضارٔ َو َؿ ِو ُئ ا ِ٤َ َ٘ ٟز ٔب ٔ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ییحینبریکب،ثیل،لیقع،اہشب(دفرسیدنس)دبعاہللنبدمحم،دبعارلزاؼ،رمعمزرہی،رعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےس
رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپفیح یک ادتباء رفایےئ اصک ہ ےک ذرہعی وہح  وج آپ وک
دنین یک احتل ںیمدےتھکی ،آپ وج یھبوخاب دےتھکی وت فہ حبص ےک اظرہ وہےنیکرطح اظرہ وہات ،آپ اغر  جا ںیم رشتفی ےل اجےت
افر ثنحت رکےت ینع یئک یئک ابر ںیمفاہں ابعدت رکےت افراس ےک ےئل اھکاناسھت ےل اجےت ،رھپ رضحت دخہجی ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےک اپس رشتفی الےت افر ایس رطح وتہش ےل رک رشتفی ےل اجےت ،ااچکن اکی دؿ آپ ےک اپس فیح آح  ،آپ اس فتق اغر
 جاںیم ےھت،فاہںربجالیئہیلعامالسؾآےئ افر اہکہکڑپھ ،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک ںیم ڑپاھوہاںیہن وہں،اںوہں
ےنھجموکڑکپاافرزفرےسدابایسجےسےھجمفیلکتوہح ،رھپوھچڑدایافراہکہکڑپھںیمےناہکہکںیمڑپاھوہاںیہنوہں،رھپےھجم
ڑکپرکرسیتیابرزفرےسدابای سجےس ےھجمفیلکتوہح  ،رھپوھچڑرکاہکہک،،ارقاابمس رکباذلیقلخ ،ینع ڑپھ ا ےنربےکانؾ
تعل
ےسسجےنےھجتدیپاایک،اممل مکتڑپاھ،آپرضحتدخہجیےکاپسفا سرشتفیےلےئگوتآےکپاشےنرھترھتارےہےھت۔
آپےنرفامایہکےھجملبمکافڑاھای،اہیںکتہکبجوخػاکارثاجاتراہوترفامایاےدخہجیریضاہللاعتٰیلہنعےھجمایکوہایگےہافر
اسرا امرجا ایبؿ رکےت وہےئ رفامای ہک ےھجم اینپ اجؿ اک ڈر ےہ ،رضحت دخہجی ےن اہک ہک رہسگ ںیہن ،آپ وخش وہں دخا یک مسق ،اہلل
آپ وک یھبک روسا ںیہن رکے اگ ،آپ وت ہلص ریمح رکےت ںیہ افر یچس ابت رکےت ںیہ رغوبیں ےک اسھت  کی ولسک رکےت ںیہ افر
امہمونں یک امہمؿ ونازی رکےت ںیہ افر قح یک راہ ںیم  شی آےن فاےل اصمبئ ںیم ودد رکےت ںیہ ،رھپ رضحت دخہجی ریض اہلل
اعتٰیلہنعآپوکفرہقنبونلفنبادسنبدبعازعلینبیصقےکاپسےلرکآںیئوجدخہجیےکاچچزاداھبح ےھتافرزامہناجتیلہ
ںیمرصناینوہےئگےھتافررعیبزابؿاھکلرک ےتےھتانچہچنالیجنرعیبزابؿںیماھکلرکےتےھتسجدقراہللوکوظنمراھت،افرتہب
وبڑےھآد یےھتافرانئانیوہےئگےھت۔اؿےسدخہجیےناہکاےاچچزاداھبح ،ا ےنےجیتھبیکابتےئنس،فرہقےنوپاھچاےےجیتھبایک
متدےتھکیوہ ،یبنیلصاہللہیلع فآہلفملسےنوج ھچکداھکیفہ ایبؿرکدای،فرہقےنیہی اہکہک فہانومسےہوجومٰیسرپانزؽوہااھتاکش
ہکںیماوستقوجاؿوہاتافرزدنہراتہبجہکاہمتریوقؾںیہمتاکنؽدےیگ،آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکایکہی
ولگےھجماکنؽدںیےگ؟فرہقےناہکاہں،وجیھبصخشہیزیچےلرکآایوجمتالےئوہوتاسیکدینمشیکیئگ،ارگںیماہمترازامہناپاتوت
ںیم اہمتری زربدتس ودد رکات ،رھپ ھچک یہ دونں ےک دعب اس اک ااقتنؽ وہایگ ،افرفیح یک آود رک یئگ ،اہیں کت ہک یبن یلص اہللہیلع
فآہلفملساؿفااعقتےسوج مہوکولعمؾوہےئاسدقرنیگمغوہےئہکدعتمدابردنلب وچیٹرپےسا ےنآپوکرگارکالہکرکدانی
اچاہ ،بج یھباہپڑیکوچیٹرپ ےچنہپہک ا ےنآپوکرگا دںی وتربجالیئاظرہوہےئ افر اہکہکاےدمحم یلصاہللہیلعفآہلفملس آپاہلل

ےکےچسروسؽںیہوتاسےسآپاکوجشرسدڑپاجاتافرتعیبطوکوکسؿاتلمافرفا سرشتفیےلآےت،بجفیحاکہلسلسدریکت
عطقنمراہوت رھپایسرطحےلکن ،بجاہپڑیکوچیٹرپ ےچنہپوت ربجالیئاسےنمآےئافرایس رطحاہک،رضحتانبابعسےن اہکہکافقل
االابصحےسرماددؿںیموسرجیکرفینشےہافرراتںیماچدنیکرفینشےہ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،اہشب(دفرسیدنس)دبعاہللنبدمحم،دبعارلزاؼ،رمعمزرہی،رعفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 کیولوگںےکوخاباکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
 کی ولوگںےکوخاباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1870

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،اسح ٙبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟز ُِیَا ا َِ ٟح َش َُ ٨ة ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟز ُج ٔ ١اٟؼَّ أ ٟحٔ ُجزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة َوأَ ِر َبٌٔي َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُّ ٢

دبع ا ہلل نب ہملسم ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن
ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامایہک رمد اصحل اک ااھچ وخاب وبنت ےک ایھچسیل ازجا ںیم ےس اکی زجف
ےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اقحسنبدبعاہللنبایبہحلطرضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفایءاہللیکاجبنےسںیہ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
رفایءاہللیکاجبنےسںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1871

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہي ٍ ،یحٌی ب ٩اسس ،ابوس٤٠ہ حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْ ٍ َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ص َُو ابِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َٗ َتا َز َة ًَ ِ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اٟز ُِ َیا اٟؼَّ از ٔ َٗ ُة ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َوا ُِ ٟح َِّ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠
اٟظ ِی َلا ٔ٪
ُّ
ادمحنبویسن،زریہ،ییحینبادس،اوبہملسرضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکآرضحنت
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اےھچ وخاب دخا یک رطػ ےس وہےت ںیہ افر ربے وخاب اطیشؿ یک رطػ ےس وہےت
ںیہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،ییحینبادس،اوبہملسرضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
رفایءاہللیکاجبنےسںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1872

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕٟ ،یث ،اب ٩ہازً ،بساہلل ب ٩خباب ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
َّاب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩خب ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِٔ ٢ذَا َرأَی أَ َح ُس ُُ ٥ِ ٛر ُِ َیا یُ ٔح ُّب َضا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ََِٓ ٠ی ِح َِ ٤س اہللَ ًََِ ٠ی َضا َو ُِ ٟی َح ِّس ِث ب ٔ َضا َؤِذَا
ک ٔ٤َّ ٣ا یَ ُِک ُظ َٓإٔ٤َّ٧ا هٔی َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا َِٔ ٠َٓ ٪ی ِش َتٌ ِٔذ ِّٔ َ ٩ِ ٣
رض ُظ
َرأَی َُي ِ َ ٍ ذََ ٔ ٟ
َ َصا َو ََل یَ ِذ ُ ِ
َ َ َ
َک َصا َٔلَ َح ٕس َٓإَٔ َّ ٧ضا ََل َت ُ ُّ
دبعاہللنبوی ف،ثیل،انباہد،دبعاہللنبن بب،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنیبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک بج مت ںیم ےس وکح  صخش ااسی وخاب دےھکی ےسج دنسپرکات ےہ وت فہ اہللیک رطػ ےس
ےہاسوک اہللاکرکشادارکاناچےیہ،افراسوکایبؿیھبرکےافرارگاےکسالعفہوکح ایسیزیچدےھکیےسجفہاندنسپرکاتےہوتفہاطیشؿ
یکرطػےسےہاسےکرشےسانپہامےگنافراساکذرکیسکےسہنرکےوتفہاسوکاصقنؿںیہناچنہپےئاگ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،ثیل،انباہد،دبعاہللنبن بب،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااھچوخابوبنتےکایھچسیلازجاءںیمےساکیزجےہ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
ااھچوخابوبنتےکایھچسیلازجاءںیمےساکیزجےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1873

راوی ٣ :شسزً ،بساہلل ب ٩یحٌی ب ٩ابی ٛثي ٍ ،یحٌی ب ٩ابی ٛثي ٍ ،ابوس٤٠ہ حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔي ٍ ٕ َوأَثِى َی ًََِ ٠یطٔ َخي ِ ّ ٍا َٟٔ٘ي ُتطُ بٔا َِ َ ٟامی َٔ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٩
أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اٟز ُِیَا اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ُة ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َوا ُِ ٟح َِّ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠
اٟظ ِی َلا َٔٓ ٪إ ٔ َذا َحَ ٠ِ َٓ ٥ََ ٠ي َت ٌَ َّوذِ ٔ٨ِ ٣طُ
ُّ

رض ُظ َو ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َِ ٟي ِب ُؼ ِٔ ٩ِ ًَ ٙط َ٤أٟطٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا ََل َت ُ ُّ
ِٔ ٣ث َُ ٠ط

دسمد ،دبعاہلل نب ییحی نب ایب ریثک ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن
ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ااھچ وخاب اہلل یک اجبن ےس ےہ افر ربا وخاب اطیشؿ یک اجبن ےس بج ربا
وخابدےھکیوتاسےسانپہامےگنافرا ےنابںیئرطػاکتھتردےوتفہاےساصقنؿںیہناچنہپےئاگافرییحینبریثکےنا ےنفادلےس
رفاتییکہکدبعاہللنبایباتقدہےنا ےنفادلےس،اںوہںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحرفاتیایکےہ۔
رافی  :دسمد،دبعاہللنبییحینبایبریثک،ییحینبایبریثک،اوبہملسرضحتاوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
ااھچوخابوبنتےکایھچسیلازجاءںیمےساکیزجےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1874

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہٗ ،تازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت
ًبازہ ب ٩ػا٣ت

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ر ُِ َیا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٩ٔ ٣جزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة َوأَ ِر َبٌٔي َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ
دمحم نب اشبر ،دنغر ،ہبعش ،اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ابعدہ نب اصتم ےس رفاتی
رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ومنم اک ااھچ وخاب وبنت ےک ایھچسیل وصحں ںیم ےس
اکیہصحےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،اتقدہریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعرضحتابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
ااھچوخابوبنتےکایھچسیلازجاءںیمےساکیزجےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1875

راوی  :یحٌی بٗ ٩زًہ ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ٪

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ر ُِ َیا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٩ٔ ٣جزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة َوأَ ِر َبٌٔي َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ َو َر َوا ُظ ثَاب ٔ ْت َو ُح َِ ٤ی ْس
َوِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ییحی نبزقہع،اربامیہنبدعس،زرہی،دیعسنببیسمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایک
ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ومنم اک ااھچ وخاب وبنت ےک ایھچسیل ازجا ںیم ےس اکی زج ےہ ،اس وک
اثتبفدیمحفااحسؼنبدبعاہللفبیعشےنرضحتاسنےسرفاتیایک۔
رافی  :ییحینبزقہع،اربامیہنبدعس،زرہی،دیعسنببیسمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
ااھچوخابوبنتےکایھچسیلازجاءںیمےساکیزجےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1876

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩ح٤زہ ،اب ٩ابی حاز ٦وزراورزی ،یزیسً ،بساہلل ب ٩خباب حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َحازَٔ ٕ ٦و َّ
َّاب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی
یس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩خب ٕ
اٟس َرا َو ِرز ٔ ُّی ًَ َِ ٩یز ٔ َ

اٟز ُِ َیا اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ُة ُجزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة َوأَ ِر َبٌٔي َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ
أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُّ ٢
اربامیہ نبزمحہ ،انب ایب احزؾ فدرافردی ،سیدی ،دبعاہلل نبن بب رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
اںوہںےنروسؽاہللوکاراشدرفامےتوہےئانسہکااھچوخابوبنتےکایھچسیلوصحںںیمےساکیہصحےہ۔
رافی  :اربامیہنبزمحہ،انبایباحزؾفدرافردی،سیدی،دبعاہللنبن ببرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشبماتاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
رشبماتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1877

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

اٟز ُِ َیا اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ُة
رش ُ
رش ُ
ات َٗاُٟوا َو َ٣ا ا َِ ٤ُ ٟب ِّ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٥َِ ٟ ٢یَ ِب َ ٩ِ ٣ٔ ٙا٨ُّ ٟبُ َّوة ِٔ ٔ ََّل ا َِ ٤ُ ٟب ِّ َ
ات َٗا َُّ ٢

اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ںیم ےن یبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک وبنت ںیم ےس رصػ رشبمات ابیق رہ ےئگ ولوگں ےن وپاھچ رشبمات ایک ںیہ؟ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےھچوخاب۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تہبےسآدویمںاکاکییہرطحاکوخابدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
تہبےسآدویمںاکاکییہرطحاکوخابدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1878

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

اسا أ ُ ُروا َِ ٟی ََ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ فٔی َّ
اِ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اسا أ ُ ُروا أََ َّ ٧ضا فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
رش اَلِ َ َو ٔ ٔ
اٟش ِب ٍٔ اَلِ َ َو ٔ ٔ
اِ َوأَ َّ ٪أُّ َ ٧
أُّ َ ٧
ا َِ ٟتُ ٔ٤شوصَا فٔی َّ
اِ
اٟش ِب ٍٔ اَلِ َ َو ٔ ٔ
ییحی نبریکب،ثیل ،لیقع،انباہشب،اسمل نبدبعاہلل رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی رکےتںیہاںوہں ےنایبؿ ایک
ہکھچکولوگںوک بدقرآرخیاستراوتںںیمداھکح یئگافرھچکولوگںوکآرخیدسراوتںںیمداھکح یئگوتیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکاسوکآرخیاستراوتںںیمالتشرکف۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،اسملنبدبعاہللرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیقویںافردسفمفںافررشموکںےکوخابدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
دیقویںافردسفمفںافررشموکںےکوخابدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1879

راوی ً :بس اہلل  ،جویزیہ٣ ،اٟک ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،وابوًبیسہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َوأَبَا ًُب َ ِی ٕس أَ ِخب َ َ ٍا ُظ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ َح َّسث َ َ٨ا ُج َویِزٔیَ ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ََّ ٪سٌ َ

ٕ ث ُ َّ ٥أَ َتانٔی َّ
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َٟب ٔ ِث ُت فٔی ِّ
اٟساعٔی ََل َ َجب ِ ُت ُط ٗا٢
اٟش ِح ٔ٣َ ٩ا َٟب ٔ َث یُو ُس ُ
ابوًبس اہلل يٌىی ٟو٨ٛت َلجبتط فی او٣ ٢ا زًیت  ٥ٟأُِظ
دبع اہلل  ،وجریہی ،امکل ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،فاوبدیبعہ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن

ایبؿ ایکہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک ارگ ںیمدیقاخہن ںیماینتودت راتہینتجودترضحت وی فافرریمے
اپسابداشہاکاقدصآاتوتںیمالبرشطایکسدوعتوکوبقؽرکاتیل۔
رافی  :دبعاہلل،وجریہی،امکل،زرہی،دیعسنببیسم،فاوبدیبعہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿسجےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکوخابںیمداھکی...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
اسصخشاکایبؿسجےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکوخابںیمداھکی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1880

راوی ً :بساً ،٪بساہلل  ،یو٧ص ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َّ ١
اٟظ ِی َلا ُ ٪بٔی
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢رآنٔی فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاََ ٓٔ ٦شي َ َ ٍانٔی فٔی ا َِ ٟی َ٘وَ ٔة َو ََل یَ َت ََّ ٤ث ُ
دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکرفامےتوہےئانسہکسجےنےھجموخابںیمداھکیوترقنعبیےھجماحتلدیباریںیمدےھکیاگافراطیشؿریمیوصرتںیم

ںیہنآاتکساوبدبعاہلل(اخبری)ےنایبؿایکہکانبریسنیےناہکہکبجآپوکآپیکوصرتںیمدےھکی
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
اسصخشاکایبؿسجےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکوخابںیمداھکی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1881

راوی ٌ٣ :لی ب ٩اسسً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩دتار ،ثابت ب٨انی ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ٣ُ ٩د َتارٕ َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠رآنٔی فٔی ا ِ٨َ ٤ٟاِ َ٘ َٓ ٔ ٦س َرآنٔی َٓإ ٔ ََّّ ٪
 ١بٔی َو ُر ُِیَا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٩ٔ ٣جزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة
اََ ٪ل یَ َت َد َّی ُ
اٟظ ِی َل َ
َ

َوأَ ِر َبٌٔي َن ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ

معلینبادس،دبع ازعلسینب اتخمر،اثتبانبین،رضحت اسنےسرفاتیرکےتںیہاںوہں ےنایبؿ ایکہکیبن یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ہک سج ےن ھجم وک وخاب ںیم داھکی وت اس ےن ھجم وک داھکی اس ےئل ہک اطیشؿ ریمی وصرت ںیم ںیہن آاتکس افر ومنم اک
وخابوبنتےکایھچسیلوصحںںیمےساکیہصحےہ۔
رافی  :معلینبادس،دبعازعلسینباتخمر،اثتبانبین،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتوکوخابدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ

راتوکوخابدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1882

راوی  :یحٌی ٟ ،یث ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َّ
ا ٪یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُج َّل
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ضک َ َ

ٔیت َّ
ا ٚا َِ ٟحس َ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاَ ٔ ٦و َس َ
ٔیث َو َتا َب ٌَطُ ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕ َوابِ ُ٩
أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ ٢نِّٔی أُر ُ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ٢
أَخٔی اٟزُّصِز ٔ ِّی َو ُسٔ َِیا ُ ٪بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ ِو أَبَا ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َُ ٢ط ٌَ ِی ْب َوِ ٔ ِس َح ُ
اٚ
اٟزُّبَ ِیس ُّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
اَ ٪ب ٌِ ُس
اْ ٤َ ٌِ ٣َ ٪ز ََل ي ُِشُ ٔ ٨س ُظ َحًَّی ک َ َ
ا ٪أَبُو ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
بِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ک َ َ
ییحینبریکب،ثیل،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکاکیصخشروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر رعض ایک ہک ںیم ےن رات وک اکی وخاب داھکی ےہ افر دحثی ایبؿ یک افر ایفسؿ نب ریثک افر
زرہیدیبعاہلل،رضحتانب ابعسریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےس اسیک اتمتعبرفاتی یکےہ ،افرزدیبیےن
وباہطس زرہیدیبع اہلل  ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ای رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس
رفاتیایک ےہافر بیعشافر ااحسؼنب ییحیےنزرہیےسلقن ایکےہہکرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنعیبن یلص اہللہیلعفآہل
فملسےسدحثیرفاتیرکےتںیہافررمعمےلہپاسیکدنسایبؿںیہنرکےتےھترگمدعبںیمرکےنےگلےھت۔
رافی  :ییحی،ثیل،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿسجےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکوخابںیمداھکی...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ

اسصخشاکایبؿسجےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکوخابںیمداھکی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1883

راوی  :خاٟس ب ٩خلی٣ ،ح٤س بُ ٩حب ،زبیسی ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوٗتازہ

ُح ٕب َح َّسثَىٔی اٟزُّبَ ِیس ُّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَبُو َس ََ ٤َ ٠ة َٗا َ ٢أَبُو َٗ َتا َز َة َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٩خل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩

ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠رآنٔی َٓ َ٘ ِس َرأَی ا َِ ٟح ََّ ٙتا َب ٌَطُ یُوُُ ٧ص َوابِ ُ ٩أَخٔی اٟزُّصِز ٔ ِّی

اخدل نب یلخ ،دمحم نب  جب ،زدیبی ،زرہی ،اوبہملس ،رضحت اوباتقدہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک یبن یلص اہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکسجےنےھجموخابںیمداھکیاسےناچسوخابداھکیوی فافرزرہیےکربادرزادہےناسیکاتمتعبںیم
رفاتییکےہ۔
رافی  :اخدلنبیلخ،دمحمنب جب،زدیبی،زرہی،اوبہملس،رضحتاوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
اسصخشاکایبؿسجےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکوخابںیمداھکی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1884

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕٟ ،یث ،اب ٩ہازً ،بساہلل ب ٩خباب ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
َّاب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َسٍَ ٔ٤
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩خب ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢رآنٔی َٓ َ٘ ِس َرأَی ا َِ ٟح ََّٓ ٙإ ٔ ََّّ ٪
اََ ٪ل یَ َتَّ َٜوُ٧ىٔی
اٟظ ِی َل َ
دبعاہللنبوی ف،ثیل،انباہد،دبعاہللنبن بب،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکسج ےنےھجم(وخاب ںیمداھکی) وتکیھٹ داھکیاس ےئلہکاطیشؿریمی وصرتںیم

ںیہنآاتکس۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،ثیل،انباہد،دبعاہللنبن بب،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتوکوخابدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
راتوکوخابدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1885

راوی  :اح٤س ب٘٣ ٩ساً ٦حلی٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤كٔاوی ،ایوب٣ ،ح٤س حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسأ ٦ا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َُّ ٩ٔ ٤
اٟلَٔاو ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
یت ب ٔ ََٔ٤اتٔیحٔ
اٟز ًِ ٔب َوبَ ِي َ٤َ ٨ا أََ٧ا َ ٧ائ ْٔ ٥ا َِ ٟبارٔ َح َة ِٔذِ أُت ٔ ُ
َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ًِ ٔل ُ
ْص ُت ب ٔ ُّ
یت ََٔ٣ات ٔیحَ ا ِٟکََ ٥ٔ ٔ ٠ونُ ٔ ِ
ق َحًَّی ُوؿ ٌَٔ ِت فٔی َیسٔی َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة ٓ ََذ َص َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَْمُتْن َت َِ ٨تُ٘ٔ٠وَ َ ٧ضا
َخزَائ ٔٔ ٩اَلِ َ ِر ٔ

ادمح نب دقماؾ یلجع ،دمحم نب دبعارلنمح افطفی ،اویب ،دمحم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن
ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ھجم وک افمحیت املکل دےئ ےئگ افر ربع ےک ذرہعی ریمی ودد یک یئگ ،افر اکی رات
بجہکںیموسراہاھتوتریمےاپسزنیمےکزخاونںیکایجنکںالح ںیئگاہیںکتہکریمےاہھتںیمرھکدییئگ،رضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنعاکایبؿےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوترشتفیےلےئگافرمتوکاؿزخاونںوکلقتنمرکرےہوہ۔
رافی  :ادمحنبدقماؾیلجع،دمحمنبدبعارلنمحافطفی،اویب،دمحمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
راتوکوخابدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1886

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َّ
َّ
ُ
ئ ٔ ٩ِ ٣أ ُ ِزٔ ٦اِّ ٟز َجا َٟٔ ٢طُ ْ ٤َّ ٔ ٟة َٛأ َ ِح َش ٔ٣َ ٩ا أََ ِ ٧ت
َفأَیِ ُت َر ُج َّل آ َز ََٛ ٦أ َ ِح َش ٔ٣َ ٩ا أََ ِ ٧ت َرا ٕ
َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أ َرانٔی اِ ٠ٟی ََ ٠ة ً ٔ َِ ٨س ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ َ َ
ِط َّ ٣
وٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ََ ٩ِ ٣ص َذا
َرا ٕ
ائ َُّ ٣ت ٜٔئّا ًَل َی َر ُج َ٠ي ِ ٔن أَ ِو ًَل َی ًَ َوات َٔٔ ٙر ُج َ٠ي ِ ٔن یَ ُل ُ
ئ ٔ ٩ِ ٣اِ َٗ ٥ٔ ٤َ ٠ِّ ٟس َر َّجََ ٠ضا َت ِ٘ ُ ُ
َٓ٘ٔی َ ١ا ِٔ ٤َ ٟشی ُح ابِ ُِ ٣َ ٩ز َی َ ٥ث ُ َِّٔ ٥ذَا أََ٧ا ب ٔ َز ُج َٕ ١ج ٌِ ٕس َٗ َل ٕم أَ ًِ َورٔ ا ٌَِ ٟي ِ ٔن ا ُِ ٟی ِ٤ى َی َٛأََ َّ ٧ضا ً ٔ ََ ٨ب ْة كَآ َٔی ْة ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ََ ٩ِ ٣ص َذا َٓ٘ٔی َ١
ا ِٔ ٤َ ٟشی ُح َّ
اٟس َّجا ُ٢
دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک ےھجم اکی رات ہبعک ےک اپس وخابدالھکای ایگ ،ںیم ےن اکی دنگؾ وگں آد ی وک داھکی مت اکی نیسح
دنگؾ وگں آد یدےتھکی وہ ،اس ےک ڑبے ڑبے ابؽ وخوصبرت ےھت سج ںیم فہ یھگنک ےئک وہےئ اھت اسیج ہک مت ںیم ےس وکح  صخش
دےنھکی فاال داتھکی ےہ افر اؿ ابولں ےس اپین ےک رطقے کپٹ رےہ ےھت ،افر فہ آدویمں ےک اہسرے ای آدویمں ےک اکدنےھ ےک
اہسرےاخہنہبعکاک راػرکراہاھتںیمےنوپاھچہیوکؿےہ؟وتاہکایگہکحیسمنبرممی،رھپںیمےناکیآد یوکداھکیسجےکابؽ
گگ
ن ھززایےلےھتافرداںیئآھکناکینیھتافراوگنریکرطحےبونریھت،ںیمےنوپاھچہیوکؿےہ؟اہکایگہکحیسمداجؽےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿسجےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکوخابںیمداھکی...

ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
اسصخشاکایبؿسجےنیبنیلصاہللہیلعفملسوکوخابںیمداھکی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1887

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً ،بیس اہلل ب ٩ابی جٌَف ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوٗتازہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
َف أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّى
اِ ٠ٟی ُث ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
َّ
َ
ُکصُطُ َٓ َِ ٠ي ِِٔ ٔ٨ث ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟطٔ ثَ ََلثّا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
اٟز ُِ َیا اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ُة ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َوا ُِ ٟح ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠اٟظ ِی َلا َٔ ٩ِ ٤ََ ٓ ٪رأى َط ِیئّا َی ِ َ
اٟظ ِی َلا َٔٓ ٪إَٔ َّ ٧ضا َلَ َت ُرض ُظ َوِ ٔ ََّّ ٪
َو َِ ٟي َت ٌَ َّوذِ َّٔ ٩ِ ٣
اََ ٪ل یَت َ َ ٍا َءى ب ٔی
اٟظ ِی َل َ
ُّ
ییحی نبریکب،ثیل،دیبعاہلل نب ایبرفعج،اوبہملس،رضحتاوباتقدہےسرفاتیرکےتںیہ اںوہںےنایبؿایکہک یبنیلص اہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ہک ااھچ وخاب اہلل یک رطػ ےس ےہ افر ربا وخاب اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ  س وج صخش وخاب ںیم وکح  ربی زیچ
دےھکیوتا ےناب ںیئرطػاکتھتردےافراطیشؿےسانپہامےگنوتاسوکوکح اصقنؿںیہناچنہپےئاگ،افراطیشؿریمامہلکشںیہننب
اتکس۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،دیبعاہللنبایبرفعج،اوبہملس،رضحتاوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دؿوکوخابدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
دؿوکوخابدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1888

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،ا٧ص

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا٪
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اَ ٪وکَاِ َ ٧ت َت ِح َت ًُ َبا َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ٓ ََس َخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِس ُخ ُ
ُحا ٕ ٦ب ٔ ِ٨تٔ َٔ ٠ِ ٣ح َ
ًَ ١ل َی أ ُ َِّ َ ٦
َ
ک َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا
است َِی َ٘ َى َوص َُو َي ِـ َح ُ
َی ِو ّ٣ا َٓأك ِ ٌَ َِ ٤ت ُط َو َج ٌََِ ٠ت َتِٔلٔی َرأ ِ َسطُ َٓ ََ ٨اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َِّ ٥

َسة ٔأَ ِو
َح ُُ٠٣وکّا ًَل َی اَلِ َ ٔ َّ
و ٪ثَ َبخَ َص َذا ا َِ ٟب ِ ٔ
ي ُِـ ٔحَ ُٜ
اض ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ُ ٔ
رع ُؿوا ًَل َ َّی ُُزَا ّة فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ یَ ِز َٛبُ َ
ک یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َْ َ ٧ ٢
َسة ٔ َط َّ
ک ِ ٔ ِس َح ُ
اَٗ ٚاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِز َُ اہللَ أَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ٠ىٔی ُٔ ٨ِ ٣ض ََِ ٓ ٥س ًَا ََ ٟضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ِٔ ٣ث َ ١ا ُِ٠٤ُ ٟو ٔک ًَل َی اَلِ َ ٔ َّ
رع ُؿوا
است َِی َ٘ َى َوص َُو َي ِـ َح ُ
ک َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا ي ُِـ ٔحَ ُٜ
اض ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ُ ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥و َؿ ٍَ َرأِ َس ُط ث ُ َِّ ٥
ک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َْ َ ٧ ٢

ًَل َ َّی ُُزَا ّة فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َ٤َ ٛا َٗا َ ٢فٔی اَلِ ُول َی َٗاَِ ٟت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِز َُ اہللَ أَ ِ ٪یَ ِح ٌَ َ٠ىٔی ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا َ ٢أَِ٧تٔ ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ َّؤٟي َن
َح َٓ َض َِ َٜ ٠ت
ِ َج ِت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ِ ٔ
أ ُ ٓ ٪
َح فٔی َز َ٣ا ٌَٔ ٣ُ ٪او ٔ َی َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
َفَ ٔ ٛب ِت ا َِ ٟب ِ َ
َْص ًَ ِت ًَ َِ ٩زابَّت َٔضا ح ٔي َن َ َ
ََ
دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ وکایبؿرکےت وہےئ انس ہک روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملساؾ جاؾتنباحلمؿےکاپسوجابعدہنباصتمےکاکنحںیمںیھترشتفیےلاجایرکےتےھت،اکیدؿاؿےک
اپسرشتفیےلےئگوتاںوہںےنآپوکاھکانالھکایافرآپےکرسوکنالہےنںیگلوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدنینآیئگ،
رھپ آپ دیبار وہےئ وت سنہ رےہ ےھت؟ آپ ےن رفامای ہک ریمی اتم ےک ھچک ولگ ریمے اسےنم  شی ےئک ےئگ وج اہلل یک راہ ںیم
اہجدرکرےہےھت،دنمسرےکوچیبںےک چیاہجزرپوسا رابداشوہںیکرطحوتختںرپےھٹیبوہےئےھت(،ااحسؼوککشوہاہکولماکیلع
االرسۃ ای لثم اولملک یلع االرسۃ رفامای) اؾ  جاؾ ےن اہک ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ اہلل ےس داع
رکںیہکھجموکاؿںیماشلمرکدے،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکےئلداعیک،رھپآپےناانپرسشابرکراھکافروسےئگ،
رھپدیباروہےئوتسنہرےہےھتںیمےنوپاھچہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپسکابترپسنہرےہںیہ،آپےنرفامای
ریمیاتمںیمےسھچکولگریمےاسےنم شیےئکےئگوجدخایکراہںیماہجد رکرےہےھت،ےسیجیلہپابررفامایاھت،اؾ جاؾےناہک
ای روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسداعرکںیہکاہللھجموکاؿںیماشلمرکدےآپےن رفامایوتےلہپولوگںںیمےسےہ،انچہچناؾ
 جاؾاعمفہینبایبایفسؿےکزامہنںیماہجزرپوساروہںیئوتدنمسرےستکلی فتقاینپوساریےسرگڑپںیافرفافتاپںیئگ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،اسن

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

وعرتےکوخاباکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وعرتےکوخاباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1889

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ١اب ٩طہاب ،خارجہ ب ٩زیس ب ٩ثابت

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َح َّسثَىٔی َّ
ئ
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی َخارٔ َج ُة بِ َُ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت أَ َّ ٪أُ َّ٦ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
یَِ ُ ٩ق ًَ ّة َٗاَِ ٟت ٓ ََل َار َ٨َ ٟا
ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ بَا َي ٌَ ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َ ٍ ِتطُ أَُ َّ ٧ض ِ ٥ا ِٗ َت َش ُ٤وا ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ٣َ ٩وِ ٌُو َٕ ٪وأَِ٧زَ ِ٨َ ٟا ُظ فٔی أَبِ َیات ٔ َ٨ا ٓ ََو ٔج ٍَ َو َج ٌَ ُط َّأ ٟذی تُ ُوف ِّ َی ٓ ٔیطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا تُ ُوف ِّ َی ُ ُِّش ََ ١و ُ ٩َ ِّٔ ٛفٔی أَث ِ َوابٔطٔ َز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ

ک أَبَا َّ
ک اہللُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َک ََ ٣
اٟشائ ٔٔب َٓظَ َضا َزت ٔی ًََِ ٠ی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َر ِح َُ ٤ة اہللٔ ًََِ ٠ی َ
ک َِ َ٘ ٟس أَ ِ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا یُ ِسر ٔ
ُک ُُ ٣ط اہللُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َک َُ ٣ط َٓ ُُِ٘ ٠ت بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََ ٩ِ ٤یُ ِ ٔ
ٔیک أَ َّ ٪اہللَ أَ ِ َ
 ١بٔی َٓ َ٘اَِ ٟت
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٣ا ص َُو َٓ َواہللٔ َِ َ٘ ٟس َجائ َ ُط ا َِ ٟی٘ٔي ُن َواہللٔ ِنِّٔی ََلَ ِر ُجو َُ ٟط ا َِ ٟدي ِ َ ٍ َو َواہللٔ َ٣ا أَ ِزرٔی َوأََ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َ٣اذَا ُئ ٌَِ ُ
َواہللٔ ََل أ ُ َزکِّی َب ٌِ َس ُظ أَ َح ّسا أَبَ ّسا

دیعسنبعفیسز،ثیل،لیقعانباہشب،اخرہجنبزدینب اثتبےسرفاتیرکےتںیہاؾالعءااصنرہیوہنجںےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس یک  تعی یک یھت اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اہمرجنی وک رقہع ڈاؽ رک ااصنر ےن میسقت ایک وت نامثؿ نب وعظمؿ امہرے ہصح
ںیمآےئافرمہےناؿوکا ےنرھگںیمااترارھپاںیہنفہدردوہاسجںیم اںوہںےنفافتاپح ،بجاںوہںےنفافتاپح وتاںیہن
لسغدایایگافرایہنڑپکفںںیمدانفدایایگ،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئوتںیمےناہکاوبااسلبئ،ھجترپدخایکرتمحوہ
ںیم وگایہ دیتی وہں ہک اہلل اعت ی ےن ھجت وک زبریگدی۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےھجت سک رطح ولعمؾ وہا ہک
اہلل ےن اس وک زبریگدی ،ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ریمے امں ابپ آپ رپ رقابؿ رھپ سک وک اہلل اعت ی

زبریگ دںی ےگ ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ وت دخا یک مسق اںوہں ےن فافت اپح  دخا یک مسق ںیم اس ےک ےئل
الھبح  یک ادیم راتھک وہں رھپ یھب ںیم ںیہن اجاتن ہک ریمے اسھت ایک ولسک ایک اجےئ اگ ،اؾ العء اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن مسق اھکح  ہک
ابیھبکیسکیکرعتفیںیہنرکفںیگ۔
رافی  :دیعسنبعفیسز،ثیل،لیقعانباہشب،اخرہجنبزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وعرتےکوخاباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1890

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی

َ
ا٪
َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ب ٔ َض َذا َو َٗا َ٣َ ٢ا أَ ِزرٔی َ٣ا ُئ ٌَِ ُ
َفأَیِ ُت ِ ٌُ ٔ ٟث ََ ٤
 ١بٔطٔ َٗاَِ ٟت َوأ ِحزََ٧ىٔی َُٓ ٤ِ ٔ ٨ت َ َ
ک ًَ َُ ُ٠٤ط
ًَ ِي ّ٨ا َت ِحزٔی َٓأ َ ِخب َ ِ ٍ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ذََ ٔ ٟ
اوباامیلؿ،بیعش،زرہیےساسدحثیوکرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایںیمںیہناجاتنہکاسےکاسھتایکولسکوہاگ،اؾالعء
اکایبؿےہہکےھجمرجنوہا،انچہچنںیموسیئگوتداھکیہکنامثؿےکےئلاکیہمشچاجریےہںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسہیامرجاایبؿایکوتآپےنرفامایہکہیاساکلمعےہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رباوخاباطیشؿیکرطػےسےہ۔...

ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
رباوخاباطیشؿیکرطػےسےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1891

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوٗتازہ انؼاری (جو٧يی ػلی اہلل ً٠یہ وآٟہ وسٛ ٥٠ے
ػحابی اور طہشوار ت٬ے)

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
ا٩ِ ٣ٔ ٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أَبَا َٗ َتا َز َة اَلِ َ ِن َؼار َّٔی َوک َ َ
اٟز ُِیَا ٔ ٩ِ ٣اہللٔ
أَ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَفُ ِ َسأ٧طٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُّ ٢
َّ
َ ُ
رض ُظ
ُکصُ ُط َٓ َِ ٠ي ِب ُؼ َِ ٩ِ ًَ ٙي َشارٔظ ٔ َو َِ ٟی ِش َتٌ ِٔذ بٔاہللٔ ُٔ ٨ِ ٣ط ََٓ ٩َِ ٠ي ُ َّ
َوا ُِ ٟح ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠اٟظ ِی َلا َٔٓ ٪إٔذَا َح ٥ََ ٠أ َح ُس ٥ِ ٛا ُِ ٟحَ ٥َ ُ٠ی ِ َ

ییحی نب ریکب ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،اوبہملس ،رضحت اوباتقدہ ااصنری (وجیبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصیب افر سہشار ےھت)
رفاتیرکےت ںیہاںوہں ےنایبؿ ایکہک ںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئ انسہک ااھچوخاب اہللیک رطػ
ےس ےہ افر ربا وخاب اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ اس ےئل بج مت ںیم ےس وکح  صخش ااسی وخاب دےھکی وج اس وک انوگار وہ وت فہ ا ےن
ابںیئرطػاکتھتردےافراہللیکانپہامےگنوتفہاےسیھبکیھباصقنؿںیہناچنہپےئاگ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،اوبہملس،رضحتاوباتقدہااصنری(وجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصیبافرسہشار
ےھت)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیمدفدھدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمدفدھدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1892

راوی ً :بساً ،٪بساہلل  ،یو٧ص ،زہزی ،ح٤زہ بً ٩بساہلل  ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی َح ِ٤زَةُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َّ
ْخ ُد ٔ ٩ِ ٣أَهِ َٔارٔی ث ُ َّ٥
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بَ ِي َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ ْٔ ٥أُت ُ
ٔیت بٔ َ٘ َس ٔح َٟب َ ٕن ٓ َ ٔ
َرشبِ ُت ٔ٨ِ ٣طُ َحًی ِنِّٔی ََل َ َری اٟز َِّّی یَ ِ ُ
أَ ًِ َل ِی ُت ٓ َِـلٔی َي ٌِىٔی ًُ ََ ٤ز َٗاُٟوا ٓ ََ٤ا أَ َّو َِ ٟت ُط َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا ِ٥َِ ٠ٌٔ ٟ
دبعاؿ ،دبعاہلل  ،ویسن ،زرہی ،زمحہ نب دبعا ہلل  ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
ںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکاکیابرںیموسایوہااھتوتریمےاپسدفدھاکاکیایپہلالایایگںیمےناس
ےس یپایل،اہیںکتہکریسایباکارثریمےاننخےس یھباظرہوہےناگلرھپںیمےناانپناچوہارمعوکدایولوگںےنوپاھچایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسآپےناسیکایکریبعترفامح ،آپےنرفامایملع۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،زمحہنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیمدفدھےسا ےنانونخںافرارطاػیکریسایباکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمدفدھےسا ےنانونخںافرارطاػیکریسایباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1893

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ابزاہی ،٥ػاٟح ،اب ٩طہاب ،ح٤زہ بً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسثَىٔی َح ِ٤زَةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
وب بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ

ٔیت بٔ َ٘ َسحٔ
ًُ ََ ٤ز أَُ َّ ٧ط َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ ْٔ ٥أُت ُ

َّ
ک
َٟب َ ٕن ٓ َ ٔ
اب َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ح ِو َٟطُ ٓ ََ٤ا أَ َّو َِ ٟت ذََ ٔ ٟ
ْطافٔی َٓأ َ ًِ َل ِی ُت ٓ َِـلٔی ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َرشبِ ُت ٔ٨ِ ٣طُ َحًی ِنِّٔی ََل َ َری اٟز َِّّی َی ِ ُ
ْخ ُد ٔ ٩ِ ٣أَ ِ َ
یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا ِ٥َِ ٠ٌٔ ٟ
یلع نب دبعاہلل  ،وقعیب نب اربامیہ ،اربامیہ ،اصحل ،انب اہشب ،زمحہ نب دبعاہلل نب رمع ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہک(ںیمےن)یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکںیماکیرمہبتوسایوہااھت
ہکریمےاسےنمدفدھاکایپہلالایایگ،ںیمےناسںیمےسایپ اہیںکتہکریمےاننخےسیھبریسایباکارثاظرہوہےناگلرھپںیم
ےن ناچ وہا دفدھ رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع نب اطخب وک دے دای وج ولگآس اپس ےھٹیب وہےئ ےھت اںوہں ےن وپاھچ ای روسؽ اہللآپ
ےناسیکریبعتایکرفامح ،آپےنرفامایہکملع۔
رافی  :یلع نب دبعاہلل  ،وقعیب نب اربامیہ ،اربامیہ ،اصحل ،انب اہشب ،زمحہ نب دبعاہلل نب رمع ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیمصیمقدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمصیمقدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1894

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،يٌ٘وب ب ٩ابزہی ،٥ابزاہی ،٥ػاٟح ،اب ٩طہاب ،ابوا٣ا٣ہ ب ٩سہ ،١حرضت ابوسٌیس خسری
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ ُ٩
وب بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
و٪
اض ي ٌُِ َز ُؿ َ
َس ِض ٕ ١أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َ٤َ ٨ا أََ٧ا َ ٧ائ َْٔ ٥رأَیِ ُت اَ ٨َّ ٟ

ًَل َ َّی َو ًََِ ٠یض ِْ ٤ُٗ ٥ؽ َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا یَ ِبَّ ُّ ُ٠
یؽ َی ُح ُّز ُظ
ک َو ََّ ٣ز ًَل َ َّی ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
و ٪ذََ ٔ ٟ
اٟث ِس َی َو َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا َی ِبُ ُّ ُ٠ز َ
اب َو ًََِ ٠یطٔ َْٗ ٔ٤
ٔ ُ
ی٩
َٗاُٟوا َ٣ا أَ َّو َِ ٟتطُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َِّ ٢
اٟس َ
یلع نب دبعاہلل  ،وقعیب نب اربمیہ ،اربامیہ ،اصحل ،انب اہشب ،اوباامہم نب لہس ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایکہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک اکی ابر ںیم وسای وہااھت ہک ںیم ےن داھکیہک
ولگریمے اسےنم شیےئکاجرےہںیہافرفہصیمقےنہپوہےئںیہضعبیکصیمقےنیسکتافرضعبیکےچینکتیھتوتریمےاپس
ےسرمعریضاہللاعتٰیلہنعنباطخبسگرےافراؿیکصیمقٹسھگریہیھت،ولوگںےنوپاھچایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
آپےناسیکایکریبعترفامح ،آپےنرفامایدنی۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،وقعیبنباربمیہ،اربامیہ،اصحل،انباہشب،اوباامہمنبلہس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہھتںیماچایبںدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
اہھتںیماچایبںدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1895

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ابوا٣ا٣ہ ب ٩سہ ،١حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َح َّسثَىٔی َّ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َُ ٩س ِض ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسٌٔی ٕس
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رع ُؿوا ًَل َ َّی
اض ُ ٔ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بَ ِي َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ َْٔ ٥رأَیِ ُت اَ ٨َّ ٟ
َو ًََِ ٠یض ِْ ٤ُٗ ٥ؽ ََٓ ٨ِ ٔ٤ضا َ٣ا یَ ِبَّ ُّ ُ٠
یؽ َی ِحت َ ُّ ٍ ُظ
رع َق ًَل َ َّی ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
و ٪ذََ ٔ ٟ
ک َو ُ ٔ
اٟث ِس َی َو َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا َی ِبُ ُّ ُ٠ز َ
اب َو ًََِ ٠یطٔ َْٗ ٔ٤
ٔ ُ

ی٩
َٗاُٟوا ٓ ََ٤ا أَ َّو َِ ٟت ُط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َِّ ٢
اٟس َ

دیعسنبعفیسز،ثیل،لیقع،انباہشب،اوباامہمنبلہس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہںیم ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکاکیابرںیموسایوہااھتہکںیمےنداھکیہکولگریمےاسےنم شیےئکاج
رےہ ںیہ افر فہ صیمق ےنہپ وہےئ ںیہ ضعب یک صیمق ونیسں کت افر ضعب یک اس ےس ےچین کت ےہ افر ریمے اسےنم ےس رمع نب
اطخب  شی ےئک ےئگ افر فہ ایسی صیمق ےنہپ وہےئ ےھت سج وک ٹیسھگ رک لچ رےہ ےھت ،ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسآپےناسیکایکریبعترفامح ،آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکدنی۔
رافی  :دیعسنبعفیسز،ثیل،لیقع،انباہشب،اوباامہمنبلہس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیمزبسیافرزبسابغدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمزبسیافرزبسابغدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1896

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س جٌفیُ ،حمی ب٤ً ٩ارہَ ،قہ ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س سي ٍیٗ ،٩یص بً ٩باز

یَٗ ٩ا ََٗ ٢ا َ٢
َقةُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ
ُحم ٔ ُّی بِ َُ ٤َ ًُ ٩ار َة َح َّسثَ َ٨ا ُ َّ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َ َ
َٗ ِی ُص بِ َُ ًُ ٩باز ٕ ُُ ٨ِ ٛت فٔی َح ِٕ َ٘ ٠ة ٓ َٔیضا َس ٌِ ُس بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ٓ َََّ ٤ز ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ََلَ٘ َٓ ٕ ٦اُٟوا َص َذا َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ

اَ ٪ی َِ ٨بغٔی َُ ٟض ِ ٥أَ َِ ٪ي ُ٘وُٟوا َ٣ا َِ ٟی َص َُ ٟض ِ ٥بٔطٔ ًٔ٤َ َّ ٧ِٔ ٥ِْ ٠ا َرأَیِ ُت َٛأَ٤َ َّ ٧ا ًَ ُ٤و ْز
ا ٪اہللٔ َ٣ا ک َ َ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط ُِٔ َّ ٧ض َِٗ ٥اُٟوا ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا َُ ٢س ِب َح َ
ِ
َفٗٔي ُتطُ
ٕ ا َِ ٟو ٔػ ُ
ٕ َوا َِ ٨ِ ٔ٤ٟؼ ُ
رع َو ْة َوفٔی أَ ِس ََٔ ٔ ٠ضا َٔ ٨ِ ٣ؼ ْ
رضا َئ َٓٔ ُ٨ؼ َب ٓ َٔیضا َوفٔی َرأس َٔضا ُ ِ
ُو ٔؿ ٍَ فٔی َر ِو َؿ ٕة َخ ِ َ
یٕ َٓ٘ٔی َِ ١ار َٗ ِط َ َ
وت
َحًَّی أَ َخ ِذ ُت بٔا ِِ ٌُ ٟز َوة ٔ َٓ َ٘ َؼ ِؼت َُضا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ُُ ٤

ًَ ِب ُس اہللٔ َوص َُو آخٔذْ بٔا ِِ ٌُ ٟز َوة ٔا ُِ ٟوث ِ َقی

دبعاہللنبدمحمیفعج ،ج ینبامعرہ،رقہنباخدل،دمحمریسنی،سیقنبابعداکوقؽلقنرکےتںیہہکاںوہںےنایبؿایکہکںیماکی
سلجم ںیم اھٹیب وہا اھت اس ںیم دعس نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت دبعاہلل نب السؾ ادرھ ےس
ذگرےوتولوگںےناہکہیویتنجںںیمےساکیصخشےہوتںیمےناؿےساہکہکولگایسیایسیابتےتہکںیہ۔دبعاہللنبالسؾ
ےن اہک احبسؿ اہلل اؿ وک ایسی ابت رکین انمبس ہن یھت سج اک اںیہن ملع ںیہن ںیم ےن وخاب ںیم اکی رسزبس ابغ ںیم اکی وتسؿ
بصنایکوہاداھکیاسےکرسرپاکیالقہباگلوہااھتافراسےکےچیناکیفصنماھت،فصنمےسرماداخدؾےہوتھجمےساہکایگ ہک
اسرپڑچوھںیماسرپڑچاھافراسالقےبوکڑکپایل۔رھپںیمےنہیوخابروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿایکوتآپےن
رفامای ہک دبعاہلل یک ومت اس احؽ ںیم آےئ یگ ہک فہ رعفۃ اولیقث وک ڑکپے وہےئ وہ ےگ (ینع دنی وک وبظمس یط ےس ڑکپے وہےئ
وہںےگ)۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمیفعج ،ج ینبامعرہ،رقہنباخدل،دمحمریسنی،سیقنبابعد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیموعرتاکہنموھکےنلاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیموعرتاکہنموھکےنلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1897

راوی ً :بیس ب ٩اسٌ٤ی ،١ابواسا٣ہ ،ہظا ٦اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ہلل
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢ا ٔ
َّ
َّ
ک َٓأ َ ِٔ ٛظ ُٔ َضا َٓإٔذَا
ُحیز ٕٓ ََی ُ٘و َُ ٢ص ٔذظ ٔا َِ ٣زأَتُ َ
َس َٗ ٕة ٔٔ َ ٩ِ ٣
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أُرٔیت ُٔک فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاَّ ٣َ ٔ ٦ز َتي ِ ٔن ِٔذَا َر ُج َْ ١ی ِحٔ ُ٠ٔ٤ک فٔی َ َ
ه ٔ َی أَِ٧تٔ َٓأَُٗو ُ ٪ِ ٔ ِ ٢یََ ٩ِ ُٜص َذا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س اہللٔ یُ ِٔ ٤ـطٔ
دیبع نب اامسلیع ،اوبااسہم ،اشہؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےھجموخابںیمدفابرداھکح یئگ،اکیصخشریمشیڑپکےںیمےھجتااھٹےئوہےئےہافر
د ہ راہ ےہ ہی اہمتری ویبی ےہ مت اس وک وھکول ،ںیم ےن بج وھکال وت مت ںیھت ںیم ےن اہک ارگ ہی ابت اہلل یک رطػ ےس وت رضفر وپری
وہیگ۔
رافی  :دیبعنبالیعمس،اوبااسہم،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیمریمشیڑپکےدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمریمشیڑپکےدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1898

راوی ٣ :ح٤س ،ابوٌ٣اویہ ،ہظا ٦اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أُرٔیت ٔ
ٕ َٓإٔذَا ه ٔ َی أَِ٧تٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت
ُک َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَ َتزَ َّو َج ٔک ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َرأَیِ ُت ا َِ ٠َ ٤َ ٟ
َس َٗ ٕة ٔٔ َ ٩ِ ٣
ُحیز ٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟط ِأ ٛظ ِ
ٕ َٓ َٜظَ َ
ک َی ِحٔ ٠ُ ٔ٤ک فٔی َ َ

ک
ٕ َٓإٔذَا ه ٔ َی أَِ٧تٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت ِ ٔ َِ ٪ی ُ
َس َٗ ٕة ٔٔ َ ٩ِ ٣
ُحیز ٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت ِأ ٛظ ِ
ٕ َٓ َٜظَ َ
ِ ٔ َِ ٪یَ ٩ِ ُٜص َذا ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سٔ اہللٔ یُ ِٔ ٤ـطٔ ث ُ َّ ٥أُرٔیت ُٔک َی ِحٔ ُ٠ٔ٤ک فٔی َ َ
َص َذا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س اہللٔ یُ ِٔ ٤ـطٔ
دمحم،اوباعمفہی،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکںیمےناشدیےسےلہپںیہمتدفرمہبتوخابںیمداھکی،ںیمےنرفےتشوکداھکیہکمتوکریمشیڑپکےںیمااھٹےئوہےئاھت،
ںیمےناسےساہکہکاسوکوھکؽاسےنوھکالوتمتںیھت،ںیمےناہکارگہیاہللیکرطػےسےہوتاسوکرضفروپرارکےاگ ،رھپ
ھجموکمتدالھکح یئگہکںیہمتریمشیڑپکےںیم(رفہتش)ااھٹےئوہےئےہںیمےناہکہکوھکؽاسےنوھکالوتمترظنآںیئ،ںیمےن

اہکہکارگہیاہللیکرطػےسےہوترضفروپراوہاگ۔
رافی  :دمحم،اوباعمفہی،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہھتںیماچایبںدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
اہھتںیماچایبںدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1899

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َّ
َّ
ٔیت ب ٔ ََٔ٤اتٔیحٔ
اٟز ًِ ٔب َوبَ ِي َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ ْٔ ٥أُت ُ
ْص ُت ب ٔ ُّ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بُ ٌٔ ِث ُت ب ٔ َح َوا ٔ ٍٔ ٣ا ِٟکََ ٥ٔ ٔ ٠ونُ ٔ ِ

ق ٓ َُوؿ ٌَٔ ِت فٔی َیسٔی َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ َوبَ ََِ ٠ىٔی أَ ََّ ٪ج َوا ٔ ٍَ ٣ا ِٟکَ ٥ٔ ٔ ٠أَ َّ ٪اہللَ َی ِح َ ٍُ ٤اَلِ ُ َُ ٣ور ا ِل َٜثٔي َ ٍ َة َّأًٟی کَاِ َ ٧ت
َخزَائ ٔٔ ٩اَلِ َ ِر ٔ
ک
تَُ ِٜت ُب فٔی ا ِلُٜت ُٔب َٗ ِب َُ ٠ط فٔی اَلِ َ ِ٣ز ٔا َِ ٟواح ٔ ٔس َواَلِ َ َِ ٣زیِ ٔ ٩أَ ِو ِ َ ٧ح َو ذََ ٔ ٟ
دیعسنبعفیسز،ثیل،لیقع،انباہشب،دیعسنببیسمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿ
ایکہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکںیموجاعماملکلےکاسھتاجیھبایگوہںافرربعےکذرےعی
ریمیوددیکیئگےہافراکیابرںیموسایوہااھتہکےھجمزنیمےکزخاونںیکایجنکںدیںیئگ۔افرریمےاہھتںیمرھکدییئگافردمحم
اکایبؿےہہکےھجمربخیلمےہہکوجاعماملکلہیےہہکاہللاعت یتہبےساومروکعمجرکدےاگوجآپےسےلہپاکی اکؾایدفاکومں
ےکقلعتمتہبیس اتوبںںیمےھکلاجےتےھت۔
رافی  :دیعسنبعفیسز،ثیل،لیقع،انباہشب،دیعسنببیسمرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

القہبافریسکہقلحوکڑکپرکےتکٹلوہےئدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
القہبافریسکہقلحوکڑکپرکےتکٹلوہےئدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1900

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ازہز ،ابً ٩و ،٪ح ،خ٠یٔہٌ٣ ،اذ ،ابً ٩و٣ ،٪ح٤سٗ ،یص بً ٩باضً ،بساہلل ب ٩سَل٦

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا أَ ِز َصزُ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٪ح و َح َّسثَىٔی َخٔ٠ی َٔ ُة َح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س
َ
رع َو ْة
َح َّسثَ َ٨ا َٗ ِی ُص بِ َُ ًُ ٩باز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩س ََلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢رأَیِ ُت َٛأنِّی فٔی َر ِو َؿ ٕة َو َو َس َم اَّ ٟز ِو َؿةٔ ًَ ُ٤و ْز فٔی أَ ًِل َی ا ِ٤ُ ٌَ ٟوز ٔ ُ ِ
َ
َاس َت َِ ٤شُ ِٜت بٔا ِِ ٌُ ٟز َوة َٔٓاِ ٧ت ََب ِض ُت َوأََ٧ا ُِ ٣ش َت ِٔ ٤ش ْک ب ٔ َضا
َفٗ ٔ ُ
یت ٓ ِ
َٓ٘ٔی َ ١لٔی ِار َٗ ِط ُُِٗ ٠ت ََل أَ ِس َت ٔلی ٍُ َٓأ َتانٔی َو ٔػ ْ
َف َٓ ٍَ ث َٔیابٔی َ َ
یٕ َ َ
ِک
ک ا ِ٤ُ ٌَ ٟوزُ ًَ ُ٤وزُ ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦وتَٔ ٠
ِک اَّ ٟز ِو َؿ ُة َر ِو َؿ ُة ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦وذََ ٔ ٟ
َٓ َ٘ َؼ ِؼت َُضا ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢تَٔ ٠
وت
رع َوةُ ا ُِ ٟوث ِ َقی َلَ َتزَا ُِ ٣ُ ٢ش َت ِٔ ٤شکّا ب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦حًَّی َت َُ ٤
ا ِِ ٌُ ٟز َوةُ ُ ِ
دبع اہللنبدمحم،ازرہ،انبوعؿ،ح،ہفیلخ،اعمذ،انبوعؿ،دمحم،سیقنبابعس،دبعاہللنبالسؾےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن
ایبؿایکہکںیمےنوخابںیماکیابغداھکیہکںیماسںیموہںافرابغےک چیںیماکیوتسؿےہافروتسؿےکافرپاکیالقہب
ےہےھجماہکایگہکاس رپڑچوھںیمےناہکہکںیمںیہنڑچھاتکس،ریمےاپساخدؾآایاسےنریمےڑپکےآاھٹےئوتڑچھایگافر
ںیمےن القےبوکڑکپایل،رھپںیماجاگوتاسوکڑکپےوہےئاھت،ںیمےنہیوخابیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿایکوتآپےن
رفامای ہک فہ ابغ االسؾ اک ابغ ےہ افر فہ وتسں االسؾ اک وتسؿ ےہ افر فہ القہب رعفۃ اولیقث افر مت االسؾ وک رمےت دؾ کت وبظمس یط ےس
ڑکپےروہےگ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،ازرہ،انبوعؿ،ح،ہفیلخ،اعمذ،انبوعؿ،دمحم،سیقنبابعس،دبعاہللنبالسؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیماربتسؼافردوخؽتنجدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیماربتسؼافردوخؽتنجدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1901

راوی ٌ٣ :لی ب ٩اسس ،وہیب ،ایوب٧ ،آٍ ،ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢رأَیِ ُت فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاَٛ ٔ ٦أ َ َّ ٪فٔی َیسٔی
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسث َ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ُحیز ٕ ََل أَصِؤی ب ٔ َضا ِلٔ َی َ٣کَا ٕ ٪ف ٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ِ ٔ ََّل ك َ َار ِت بٔی َِِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ َؼ ِؼت َُضا ًَل َی َحٔ َِؼ َة َٓ َ٘ؼَّ ِت َضا َحٔ َِؼ ُة ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َس َٗ ّة ٔٔ َ ٩ِ ٣
ََ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أَ َخا ٔک َر ُج َْ ١ػاْ ٔ ٟح أَ ِو َٗا َِ ًَ ٪َّ ٔ ِ ٢ب َس اہللٔ َر ُج َْ ١ػاْ ٔ ٟح

معلی نب ادس ،فبیہ ،اویب ،انعف ،نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ہک ںیم ےن وخاب ںیم
داھکیہکریمےاہھتںیمرمشیاکاکیڑکٹاےہافرتنجےکسجنؿںیماجاناچاتہوہںفہھجموکاڑارکےلاجاتےہ،ںیمےناسوک
ہصفح ےس ایبؿ ایک وت ہصفح ےن اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای ہک ریتا اھبح  رمد اصحل ےہ ای رفامای ہک
دبعاہللرمداصحلےہ۔
رافی  :معلینبادس،فبیہ،اویب،انعف،نبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیمدیقدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمدیقدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1902

راوی ً :بس اہلل ب ٩ػباحٌ٣ ،ت٤زً ،وٖ٣ ،ح٤س ب ٩سي ٍی ،٩ابوہزیزہ

ی ٩أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ػبَّا ٕح َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِوّٓا َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩سٔي ٍ ٔ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا ا ِٗت َ َ ٍ َب اٟزَّ َ٣ا َُ ٥َِ ٟ ٪ت َِ ٜس َتٔ ِٜذ ُب ُر ُِیَا ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ٔ ٣و ُر ُِیَا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ُٔ ٩ٔ ٣جزِئْ ٔٔ ٩ِ ٣س َّت ٕة َوأَ ِر َبٌٔي َن
اٟز ُِ َیا ث َ ََل ْث َحس ُ
ٔیث
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ َٓإُٔ َّ ٧ط ََل َیٔ ِٜذ ُب َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َوأََ٧ا أَُٗو َُ ٢ص ٔذظ ٔ َٗا ََ ٢وک َ َ
ُجزِئّا ٔ ٩ِ ٣ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ َو َ٣ا ک َ َ
ا ٪يُ َ٘ا ُُّ ٢
یٕ َّ
َ
ُک ُظ
ُکصُطُ ٓ َََل َي ُ٘ؼَّ ُط ًَل َی أَ َح ٕس َو َِ ٟی ُ٘ ُِ ٠ِ َٓ ٥ی َؼَٗ ِّ١ا ََ ٢وک َ َ
أِ ٔ٨َّ ٟص َو َت ِدو ٔ ُ
اٟظ ِی َلا َٔ ٪وبُ ِ َ
ا ٪یُ ِ َ
رشی ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ٓ َََ ٩ِ ٤رأی َط ِیئّا َی ِ َ
ات فٔی ِّ
یَ ٩و َر َوی َٗ َتا َزةُ َویُوُُ ٧ص َوصٔظَ ْاَ ٦وأَبُو ص ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢ابِ ٔ٩
اٟس ٔ
ا ٪ي ٌُِحٔبُ ُض ِ ٥ا ِِ َ٘ ٟی ُس َو ُي َ٘ا ُ ٢ا ِِ َ٘ ٟی ُس ثَ َب ْ
ا ِ ١ُّ ُِ ٟفٔی اِ ٨َّ ٟوَ ٔ ٦وک َ َ

ٔیث ًَ ِو ٕ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِز َر َج ُط َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥ک ُ َُّ ٠ط فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َحس ُ
ٖ أَبِي َ ُن َو َٗا َ ٢یُوُُ ٧ص
سٔي ٍ ٔ َ
ََل أَ ِح ٔشبُطُ ِ ٔ ََّل ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِِ َ٘ ٟیسٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ ََل َتُٜو ُ ٪اَلِ َُ ََِل ََُّ ٔ ِ ٢ل فٔی اَلِ َ ًِ َ٨ا ٔٚ
دبع اہلل نب ابصح  ،رمتع ،وعػ ،دمحم نب ریسنی ،اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج ایقتم
رقبی وہیگ وت ومنم اک وخاب وھجاٹ ںیہن وہاگ افر ومنم اک وخاب وبنت ےک اھچسیل وصحں ںیم ےس اکی ہصح ےہ دمحم (انب
ریسنی)ےتہکںیہہکںیمیھبیہیاتہکوہں،انبریسنیےناہکےہہیاہکاجاتےہہکوخابنیتمسقےکوہےتںیہ۔اکیوتسفنےک
ایخالت،دفرسےاطیشؿیکرطػےسڈراایاجانرسیتےاہللیکرطػےسوخربخشی اسےئلوجصخشوکح رکمفہزیچدےھکیوتاسوک
یسکےسایبؿہنرکےافراھٹرکامنزڑپےھافردنینںیم رؼےسدےنھکیوکرکمفہہ ےتھجےھتافرڑیبیوکدنسپرکےتےھتافراہکاجاتاھت
ہکڑیبی ےسرماددنیںیم اثتبدق یےہ افراتقدہ افر ویسن افراشہؾ افراوبالہؽ ےن وباہطسانبریسنیاوبرہریہ یبن یلصاہلل ہیلع
فملسےساسوکرفاتیایکےہافروضعبںےناسریابںیتدحثییہںیمدرجرکدںیافروعػیکدحثیزایدہفاحضےہافرویسن
ےناہکںیمدیقےکقلعتمرفاتیوکیبنیلصاہللہیلعفملسےسیہایخؽرکاتوہںاوبدبعاہللےناہکاالغؽرگدونںںیموہیتںیہ
رافی  :دبعاہللنبابصح ،رمتع،وعػ،دمحمنبریسنی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیماتہبوہاہمشچدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیماتہبوہاہمشچدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1903

راوی ً :بساً ،٪بساہلل ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،خارجہ ب ٩زیس ب ٩ثابت ،اًَ ٦لء

ئ َوه ٔ َی ا َِ ٣زأَ ْة ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩خارٔ َج َة بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ار
اٟشِٜى َی ح ٔي َن ا ِٗت َ َ ٍ ًَ ِت اَلِ َ ِن َؼ ُ
ن َٔشائ ٔض ٔ ِ ٥بَا َي ٌَ ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت كَ َار َ٨َ ٟا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ٣َ ٩وِ ٌُو ٕ ٪فٔی ُّ
یِ ٓ ٩
َاط َتکَی ٓ ََ٤ز َِّؿ َ٨ا ُظ َحًَّی تُ ُوف ِّ َی ث ُ ََّ ٥ج ٌَ ِ٨َ ٠ا ُظ فٔی أَث ِ َوابٔطٔ ٓ ََس َخ َِ ٠َ ًَ ١ي َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًَل َی ُسِٜى َی ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
ک أَبَا َّ
ک اہللُ َٗا ََ ٢و َ٣ا یُ ِسر ٔ
ٔیک ُُِٗ ٠ت َلَ أَ ِزرٔی َواہللٔ َٗا َ٢
َک ََ ٣
اٟشائ ٔٔب َٓظَ َضا َزت ٔی ًََِ ٠ی َ
َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َر ِح َُ ٤ة اہللٔ ًََِ ٠ی َ
ک َِ َ٘ ٟس أَ ِ َ
 ١بٔی َوَلَ بَٔٗ ٥ِ ُٜاَِ ٟت أ ُ ُّ٦
أَ َّ٣ا ص َُو َٓ َ٘ ِس َجائَطُ ا َِ ٟی٘ٔي ُن ِنِّٔی ََلَ ِر ُجو َٟطُ ا َِ ٟدي ِ َ ٍ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َواہللٔ َ٣ا أَ ِزرٔی َوأََ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َ٣ا ُئ ٌَِ ُ
ا ٪فٔی اِ ٨َّ ٟوِ ًَ ٔ ٦ي ّ٨ا َت ِحزٔی َٓحٔئ ُِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ ٓ ََواہللٔ ََل أ ُ َزکِّی أَ َح ّسا َب ٌِ َس ُظ َٗاَِ ٟت َو َرأَیِ ُت ِ ٌُ ٔ ٟث ََ ٤

ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢ذَا ٔک ًَ َُ ُ٠٤ط َی ِحزٔی َُ ٟط
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ٓ ََذ َ ِ
دبعاؿ ،دبعاہلل  ،رمعم ،زرہی ،اخرہج نب زدی نب اثتب ،اؾ العء وج ایہن ںیم ےس اکی وعرت یھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےس تعییھت،رفاتیرکیتںیہاںوہںےنایبؿایکہکبجااصنرےناہمرجنییکراہشئےکےئلرقہعادنازییکوتنامثؿ نب
وعظمؿ ریمے ہصح ںیم آےئ فہ امیبر ڑپے وت مہ ےن اؿ یک امیترداری یک ،اہیں کت ہک فہ فافت اپےئگ ،رھپ مہ ےن اؿ وک اؿ ےک
ڑپکفںںیمنفکدای،مہولوگں ےکاپسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئ وتںیمےناہکہکاےاوبااسلبئھجترپدخا
یک رتمح ،ںیم ھجت رپوگاہ وہںہک اہلل ےنےھجت زبریگدیےہ،آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہک ھجت وک یسکرطح ولعمؾ وہا،
ںیمےناہکہکدخایکمسقںیمںیہناجیتن،آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاسیکومتآیئگںیماسےکےئلاہللےسالھبح 
یکادیمراتھکوہں،دخایکمسقںیمںیہناجاتنہکریمےاسھتافراہمترےاسھتایکایکاجےئاگاحالہکنںیماہللاکروسؽوہںاؾالعء
ےناہکہکدخایکمسقاسےکدعبںیمیسکیکرعتفیںیہنرکفںیگ۔اؾالعءاکایبؿےہہکںیمےنوخابںیمنامثؿریضاہللاعتٰیل

ہنع ےکاتہبوہاہمشچداھکی ،ںیمےنروسؽاہللیکدختم ںیمرعضایک وتآپےنرفامایہکہی اس اکلمعےہاےکس ےئل اجریرےہ
اگ۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،رمعم،زرہی،اخرہجنبزدینباثتب،اؾالعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیمونکںیئےساپینےنچنیھکاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمونکںیئےساپینےنچنیھکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1904

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥بٛ ٩ثي ٍ ،طٌیب بُ ٩حب ،ػْخ ب ٩جویزیہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْخ بِ ُُ ٩ج َویِز ٔ َی َة َح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍْ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی
َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َػ ِ ُ
وب بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥بِ َٔٛ ٩ثٔي ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُِ َ ٩
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َح َّسثَطُ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َ٨ا أََ٧ا ًَل َی بٔئِز ٕأَِ٧ز ٔ َُ َٔ ٨ِ ٣ضا ِ ٔ ِذ َجا َئ أَبُو بَ ُِکٕ َوًُ َ٤زُ َٓأ َ َخ َذ أَبُو

بَ ُِکٕ َّ
اب َٔ ٩ِ ٣ی ٔس أَبٔی بَ ُِکٕ َٓا ِس َت َحاَِ ٟت فٔی
َف اہللُ َُ ٟط ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ َصا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اٟس َِ ٟو َٓ َ٨زَ ََ ذَُ ٧وبّا أَ ِو ذَُ ٧وبَي ِ ٔن َوفٔی َ٧زًِٔطٔ َؿ ٌِ ْ
ٕ َٓ َِ َ َ
َّ
اض بٔ ٌَ َل ٕ٩
ض َي ِ ٔ
ُغبّا َٓ ٥َِ ٠أَ َر ًَ ِب َ ٔ
ُق ًّیا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ْض َب اُ ٨َّ ٟ
َفی َ َِفیَ ُط َحًی َ َ
َی ٔسظ ٔ َ ِ
وقعیبنباربامیہنبریثک،بیعشنب جب،رخصنبوجریہی،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہں
ےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیمےنوخابںیمداھکیہکاکیونکںیرپوہںافراسےساپینچنیھکراہ
وہںاےنتںیمرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعآےئافراوبرکبےنڈفؽایلافراکیایدفڈفؽےچنیھک،اؿےکےنچنیھکںیمزمکفریےہ،
اہللاعت یاؿوکاعمػرکےاگ،رھپڈفؽوکانباطخبےناوبرکبےکاہھتےسےلایل،رمعےکاہھتںیمفہڈفؽرچسنبایگ،ںیمےن
یسک کولہاؿ وک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطح اپین ےتچنیھک ںیہن داھکی ،اںوہں ےن اانت اپین اچنیھک ہک ولوگں ےن افوٹنں ےک ےنیپ ےک ےئل

وحضرھبےئل۔
رافی  :وقعیبنباربامیہنبریثک،بیعشنب جب،رخصنبوجریہی،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیمونکںیئےساکیدفڈفؽزمکفریےکاسھتےتچنیھکوہےئدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمونکںیئےساکیدفڈفؽزمکفریےکاسھتےتچنیھکوہےئدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1905

٣وسی ،سا ،٥ٟاپ٨ے واٟس سے رسو ٢اہلل ٛو خواب حرضت ابوبُک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زبي ٍٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ ُِ ٩ر ُِ َیا أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْ ٍ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َف َُ ٟط ث ُ ََّ َٗ ٥ا ٦ابِ ُ٩
اض ا ِج َت ٌَُ ٤وا َٓ َ٘ َا ٦أَبُو بَ ُِکٕ َٓ َ٨زَ ََ َذُ ٧و ّبا أَ ِو َذُ ٧وبَي ِ ٔن َوفٔی َ٧زًِ ٔطٔ َؿ ٌِ ْ
أَبٔی بَ ُِکٕ َو ًُ ََ ٤ز َٗا ََ ٢رأَیِ ُت اَ ٨َّ ٟ
ٕ َواہللُ َي ِِ ٔ ُ
َّ
اض بٔ ٌَ َل ٕ٩
ض ََ ٩ِ ٣ي ِ ٔ
ا َِ ٟد َّل ٔ
ُغبّا ٓ ََ٤ا َرأَیِ ُت ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ْض َب اُ ٨َّ ٟ
اب ٓ ِ
َفی َ َِفیَ ُط َحًی َ َ
َاس َت َحاَِ ٟت َ ِ

ادمح نب ویسن ،زریب ،ومیس ،اسمل ،ا ےن فادل ےس روسؽ اہلل وک وخاب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ابرے ںیم ذرک رکےت
وہےئ آپ ےن رفامایہک ںیم ےنداھکیہکولگ عمج ںیہ ،اوبرکب ریض اہلل اعتٰیلہنع ڑھکے وہےئ ںیہ افر اکی ای دف ڈفؽ اپین اچنیھک افر
اےکنےنچنیھکںیمزمکفریآیئگ ،اہللاؿیکرفغمترفامےئرھپ انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ڑھکےوہےئافرڈفؽرچسنبایگںیم ےن
ولوگںںیمیسکوکںیہنداھکیہکاؿیکرطحاپیناچنیھکوہاہیںکتہکافوٹنںےکےنیپاکوحضولوگںےنرھبایل۔
رافی  :ادمحنبویسن،زریب،ومٰیس،اسمل،ا ےنفادلےسروسؽاہللوکوخابرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمونکںیئےساکیدفڈفؽزمکفریےکاسھتےتچنیھکوہےئدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1906

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،سٌیس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َح َّسثَىٔی َّ
ٔیس أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسٌ ْ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِي َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ َْٔ ٥رأَیِ ُتىٔی ًَل َی َٗٔ٠یبٕ َو ًََِ ٠ی َضا َز ِْ ٟو َٓ َ٨زَ ًِ ُت َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا َطا َئ اہللُ ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ َصا ابِ ُ ٩أَبٔی
اب َٓ ٥َِ ٠أَ َر
ُغبّا َٓأ َ َخ َذ َصا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َف َٟطُ ث ُ َِّ ٥
ُٗ َحا َٓ َة َٓ َ٨زَ ََ َٔ ٨ِ ٣ضا ذَُ ٧وبّا أَ ِو َذُ ٧وبَي ِ ٔن َوفٔی َ٧زًِٔطٔ َؿ ٌِ ْ
ٕ َواہللُ َي ِِ ٔ ُ
اس َت َحاَِ ٟت َ ِ
ض یَ ِ٨ز ٔ َُ َ٧زِ ََ ًَُ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ َّ
اض بٔ ٌَ َل ٕ٩
ًَ ِب َ ٔ
ُق ًّیا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ْض َب اُ ٨َّ ٟ
َ
اب َحًی َ َ
دیعس نب عفیسز ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،دیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اکی ابر ںیم وسای وہا اھت ہک ںیم ےن ا ےن ونکںی رپ داھکی سج رپ اکی ڈفؽ راھک وہا
اھت،انچہچنںیمےناسےساپیناچنیھکسجدقراہللےناچاہ،رھپانبایباحقہفےناسڈفؽوکےلایلافراکیایدفڈفؽاچنیھکاؿےکےنچنیھک
ںیم زمکفری یھت ،اہلل اؿ وک ےشخب ،رپ فہ ڈفؽ رچس نب ایگ افر اس وک رمع نب اطخب ےن ےل ایل ،ںیم ےن یسک اطوتقر آد ی وک رمع نب
اطخبیکرطحاپینےتچنیھکوہےئںیہنداھکیاہیںکتہکولوگںےنافوٹنںےکےنیپےکوحضرھبےئل۔
رافی  :دیعسنبعفیسز،ثیل،لیقع،انباہشب،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنینںیمآراؾرکےناکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
دنینںیمآراؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1907

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٕ ٦أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اض َٓأ َ َتانٔی أَب ُو بَ ُِکٕ َٓأ َ َخ َذ َّ
اٟس َِ ٟو ٔ ٩ِ ٣یَسٔی ٟٔيُ ٍٔی َحىٔی
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ َْٔ ٥رأَیِ ُت أَنِّی ًَل َی َح ِوقٕ أَ ِسقٔی اَ ٨َّ ٟ

اض َوا َِ ٟح ِو ُق
َف َُ ٟط َٓأتََی ابِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َٓأ َ َخ َذ ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ ٥َِ ٠یَزَ َِ ٢ی ِ٨ز ٔ َُ َحًَّی َت َولَّی اُ ٨َّ ٟ
َٓ َ٨زَ ََ ذَُ ٧وبَي ِ ٔن َوفٔی َ٧زًِٔطٔ َؿ ٌِ ْ
ٕ َواہللُ َي ِِ ٔ ُ
َی َت َٔ َّحزُ
ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم وسای وہا اھت ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک ںیم اکی وحض رپ وہں افر ولوگں وک اپین الپ راہ
وہں،ریمےاپساوبرکب ریضاہللاعتٰیلہنعآےئڈفؽ ریمےاہھت ےسایلاتہکےھجمآراؾدںی،رھپ فہڈفؽ ےچنیھک ،اؿ ےکےنچنیھک ںیم
زمکفرییھت ،اہللاؿیکرفغمترکےرھپانباطخبآےئافراؿےسڈفؽےلایل،افررباربےتچنیھکرےہ،اہیںکتہکولگفا س
ولےٹوتوحضےساپینہہبراہاھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیملحمدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیملحمدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1908

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍٟ ،یث ً٘ی ١اب ٩طہاب سٌیس ب٣ ٩شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َح َّسثَىٔی َّ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
وض ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِي َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ َْٔ ٥رأَیِ ُتىٔی فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓإٔذَا ا َِ ٣زأَ ْة َت َت َو َّؿأ ُِلٔ َی َجأ ٔ ٧ب
بَ ِي َ٨ا ِ َ ٧ح ُُ ٩جْ ُ٠

اب
َک ُت َُي ِ َ ٍ َتطُ ٓ ََو َِّ ٟی ُت ُِ ٣سب ٔ ّزا َٗا َ ٢أَب ُو ص َُزیِ َز َة ٓ ََبکَی ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ْص َٗاُٟوا َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب ٓ ََذ َ ِ
َٗ ِْصٕ ُُِٗ ٠ت َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َذا ا ُِ ِ َ٘ ٟ
ک بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أََُا ُر
ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ًََِ ٠ی َ
دیعس نب عفیسز ،ثیل لیقع انب اہشب دیعس نب بیسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ہک مہ
راستلآمبیلصاہللہیلعفملسےکاپساےھٹک ےھتہکآپےنرفامایںیمےنوسےتںیما ےنآپوکتنجںیموموجداپایفاہںاکی
وعرت اکی لحم ےک وگہش ںیم فوض رک ریہ یھت ںیم ےن درای ت ایک ہک ہی سک صخش اک لحم ےہ؟ وت تنج ےک ولوگں ےن اہک ہی رمع
ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ےہ وت اؿ یک ریغت ےھجم اید آیئگ افر ںیم ےھچیپ ولنآای وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفےن ےگل افر اہک ہک روسؽ
اہلل!ایکںیمآپرپریغترکفںاگ۔
رافی  :دیعسنبعفیسز،ثیللیقعانباہشبدیعسنببیسمرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیملحمدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1909

راوی ٤ً :زو بً ٩لیٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امیً ،٪بیس اہلل ب٤ً ٩ز٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،حرضت جابز بً ٩بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخُِ ٠ت ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓإٔذَا أََ٧ا بٔ َ٘ ِْصٕ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َذا َٓ َ٘اُٟوا َ ٔ ٟز ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
َار یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
ک أَُ ُ
اب ِ ٔ ََّل َ٣ا أَ ًِ ََُ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠ي ِ َ ٍت َٔک َٗا ََ ٢و ًََِ ٠ی َ
َقیِ ٕع ٓ ََ٤ا ٌََ ٨َ ٣ىٔی أَ ِ ٪أَ ِز ُخ َُ ٠ط َیا ابِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َُ

رمعف نب یلع  ،رمتع نب امیلسؿ ،دیبع اہلل نب رمع ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیمتنجںیمدالخوہاوتںیمےنوسےنےکاکیلحمےکاپسڑھکااھت،ںیمےنوپاھچ
ہک ہیسک اک ےہ؟ ولوگں ےن اتبایہک رقشی ےک اکی آد ی اک ،اے انب اطخب ےھجم اس ںیمدالخ وہےن ےس یسک زیچ ےن ںیہن رفاک
رگمہیہکںیماہمتریریغتوکاجاتناھت،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکںیمآپ
رپریغترکفںاگ۔
رافی  :رمعفنبیلع ،رمتعنبامیلسؿ،دیبعاہللنبرمع،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیمفوضرکےناکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمفوضرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1910

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
وض ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِي َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ َْٔ ٥رأَیِ ُتىٔی فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓإٔذَا ا َِ ٣زأَ ْة َت َت َو َّؿأ ُِلٔ َی َجأ ٔ ٧ب َٗ ِْصٕ
ِ َ ٧ح ُُ ٩جْ ُ٠
ک بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َک ُت َُي ِ َ ٍ َت ُط ٓ ََو َِّ ٟی ُت ُِ ٣سب ٔ ّزا ٓ ََبکَی ًُ َ٤زُ َو َٗا ََِ ٠ًَ ٢ی َ
ْص َٓ َ٘ا ُٟوا َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز ٓ ََذ َ ِ
َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َذا ا ُِ ِ َ٘ ٟ

أََُا ُر

ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاکیابرمہروسؽ
اہللےکاپسےھٹیبوہےئےھتہکوت آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاکیابرںیموسایوہااھتہکںیمےنا ےنآپوکتنجںیم
داھکی افر داھکی ہک اکی وعرت اکی لحم ےک اپسفوض رک ریہ ےہ ںیم ےن وپاھچ ہک سک اک لحم ےہ۔ولوگں ےن اہک ہک رمع ریض اہلل

اعتٰیلہنعاکےہےھجمرمعیکریغتایدآح افر ںیماےٹلاپؤںفا سآایگ،رمعریضاہللاعتٰیلہنعرفےنےگلافراہکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسریمےامںابپآپرپرقابؿایکںیمآپرپریغترکفںاگ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیمہبعکاک راػرکےناکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمہبعکاک راػرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1911

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ب٤ً ٩زً ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٢
وٖ بٔا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ َٓإٔذَا َر ُج ْ ١آ َز َُ ٦س ِب ُم َّ
اٟظ ٌَز ٔبَي ِ َن َر ُج َ٠ي ِ ٔن
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ َْٔ ٥رأَیِ ُتىٔی أَك ُ ُ

ٕ َرأِ ُس ُط َّ ٣
ض أَ ًِ َو ُر ا ٌَِ ٟي ِ ٔن
َی ُِ ٨ل ُ
ائ َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٩ِ ٣ص َذا َٗاُٟوا ابِ ُِ ٣َ ٩ز َی َََ ٓ ٥ذ َص ِب ُت أَ َِ ٟتٔ ُٔت َٓإٔذَا َر ُج ْ ١أَ ِح َ٤زُ َج ٔش ْیَ ٥ج ٌِ ُس اَّ ٟزأ ِ ٔ
ا ُِ ٟی ِ٤ى َی َٛأ َ َِّ ًَ ٪ي َُ ٨ط ً ٔ ََ ٨ب ْة كَآ َٔی ْة ُُِٗ ٠ت ََ ٩ِ ٣ص َذا َٗاُٟوا صَ َذا َّ
ض بٔطٔ َط َب ّضا ابِ َُ َٗ ٩ل َٕ ٩وابِ َُ َٗ ٩ل َٕ ٩ر ُج ْ١
اٟس َّجا ُ ٢أَ َِ
َق ُب ا٨َّ ٟا ٔ
ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ا ِِ ٤ُ ٟؼ َلُ ٩ِ ٣ٔ ٙٔ ٔ ٠خزَا ًَ َة
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اسملنبدبعاہللنبرمع،دبعاہلل نبرمعریضاہللاعتٰیلہنع ےس رفاتیرکےتںیہروسؽاہلل یلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکںیموسایوہااھتوتںیمےنا ےنآپوکداھکیہکاخہنہبعکاک راػرکراہوہںاکیدنگؾوگںآد یرپرظنڑپی
سجےکابؽدیسےھےھتافردفآدویمںےکدرایمؿاس ےکرسےساپینکپٹراہ اھت ،ںیمےنوپاھچہیوکؿےہ؟ولوگںےناتبایہک
انبرممیںیہ،رھپںیمفا سوہےناگلوتاکیرسخآد یوکداھکیوجفزینمسجاکاھت،اسےکرسےکابؽرگنھگایےلےھت،داںیئآھکن اک
اک اناھتوگایاسیکآھکنےبونراوگنریکرطحیھت،ںیمےنوپاھچہیوکؿےہ؟ولوگںےناتبایہکداجؽےہ،افرہیداجؽآدویمں ںیم

ق
انبنطقےسزایدہاشمتہباھت،انب ؼغنزخاہعےکینباقلطصملاکاکیآد یاھت۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اسملنبدبعاہللنبرمع،دبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیما ےنےنیپےسیچبوہح زیچدفرسفںوکدےنیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیما ےنےنیپےسیچبوہح زیچدفرسفںوکدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1912

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ح٤زہ بً ٩بساہلل ب٤ً ٩زً ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی َح ِ٤زَةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َرشبِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط َحًَّی ِنِّٔی ََل َ َری اٟز َِّّی
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بَ ِي َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ ْٔ ٥أُت ُ
ٔیت بٔ َ٘ َس ٔح َٟب َ ٕن ٓ َ ٔ
َی ِحزٔی ث ُ َّ ٥أَ ًِ َل ِی ُت ٓ َِـ َُ ٠ط ًُ ََ ٤ز َٗاُٟوا ٓ ََ٤ا أَ َّو َِ ٟت ُط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا ِ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟ

ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،زمحہنبدبعاہللنبرمع،دبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہںیمےنروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک رفامےت وہےئ انسہک ںیم وسای وہا اھت وت ریمےاپس دفدھ اک اکی ایپہل الای ایگ ،ںیم ےن اس ےس ایپ اہیں
کتہکںیمےنداھکیہکریسایباکارثریمیروگںےساظرہوہراہےہ،رھپںیمےنابیقامدنہرمعریضاہللاعتٰیلہنعوکدےدایولوگں
ےنوپاھچایروسؽاہللاسیکریبعتایکےہ؟آپےنرفامایہکملع۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،زمحہنبدبعاہللنبرمع،دبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیموخػےکدفروہےنافرانمدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیموخػےکدفروہےنافرانمدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1913

راوی ً :بیس اہلل ب ٩سٌیسًٔ ،ا ٪ب٣ ٩ش ،٥٠ػْخ ب ٩جویزیہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ْخ بِ ُُ ٩ج َویِزٔیَ َة َح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍْ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢رٔ َج ّاَل
َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا َػ ِ ُ

اٟز ُِ َیا ًَل َی ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی ُ٘ ُّؼوَ َ ٧ضا
ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَاُ ٧وا َی َز ِو َُّ ٪
ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی ُ٘و َُٔ ٓ ٢یضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َطا َئ اہللُ َوأََ٧ا ُ ََُل َْ ٦ح ٔس ُ
یث

ِّ
َات
ٔیک َخي ِ ْ ٍ ََ ٟزأَیِ َت ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا َی َزی َص ُؤ ََل ٔ
اؿ َل َح ٌِ ُت ذ َ
ئ َٓ َ٤َّ ٠ا ِ
اَ ٓ ٪
اٟش َِّ ٩وبَ ِیًٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ُس َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَِٜٔ٧حَ َٓ ُُِ٘ ٠ت فٔی َن ِٔ ٔسی َِ ٟو ک َ َ
َِ ٟی َٕ ٠ة ُُِٗ ٠ت َّ
ک ِٔذِ َجائَىٔی َ٠َ ٣کَا ٔ ٪فٔی َی ٔس کَُ ِّ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ْٔ ٌَ ٤َ ِ٘ ٣ة
اُ ٠ٟض ََّ ٨ِ ُٛ ٪ِ ٔ ِ ٥ت َت ٌِ َ ٥ُ ٠ف ٔ َّی َخي ِ ّ ٍا َٓأَرٔنٔی ُر ُِیَا َٓب َ ِي َ٤َ ٨ا أََ٧ا ََ ٛذَ ٔ ٟ

َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس ُي ِ٘ب ٔ ََل ٔ ٪بٔی ِلٔ َی َج َض ََّ ٥َ ٨وأََ٧ا بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا أَ ِزًُو اہللَ َّ
َک فٔی یَ ٔسظ ٔ ْٔ ٌَ ٤َ ِ٘ ٣ة
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
ک َٔ ٩ِ ٣ج َض َّ ٥َ ٨ث ُ َّ ٥أ ُ َرانٔی ََ ٔ ٟ٘یىٔی َْ ٠٣
 ١أََ ِ ٧ت َِ ٟو َُ ٨ِ ٛت تُِٜثٔ ٍُ اٟؼَّ ََل َة َٓاَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا بٔی َحًَّی َو َٗ ُٔوا ب ٔی ًَل َی َطٔٔي ٍ ٔ َج َض ََّٓ ٥َ ٨إٔذَا ه ٔ َی
َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس َٓ َ٘ا َ ٩َِ ٟ ٢تُ َزا ََ ن ٌِٔ َ ٥اَّ ٟز ُج ُ
َک ب ٔ َی ٔسظ ٔ ْٔ ٌَ ٤َ ِ٘ ٣ة َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس َوأَ َری ٓ َٔیضا رٔ َج ّاَل ُٔ٘٠َّ ٌَ ٣ي َن
ُق ٔ ٪ا ِٟبٔئِز ٔبَي ِ َن کَُِ َ ِّ١قَ ٧ي ِ ٔن َْ ٠٣
َق ْ
وِ َ َٛ ٪
َِ ٣لؤیَّ ْة ََ ٛل ِّی ا ِٟبٔئِز ٔ َُ ٟط ُ ُ
َ
ب ٔ َّ
ْص ُٓوا بٔی ًَ ِ ٩ذَا ٔ
ت ا َِ ٟیٔ٤ي ٔن َٓ َ٘ َؼ ِؼت َُضا ًَل َی َحٔ َِؼ َة
َقیِ ٕع َٓا ِن َ َ
اٟش ََل ٔس ُٔ ١ر ُُ ُس ُض ِ ٥أ ِس َٔ َُ ٠ض َِ َ ٥
رعٓ ُِت ٓ َٔیضا رٔ َج ّاَل َٔ ُ ٩ِ ٣

َٓ َ٘ؼَّ ِت َضا َحٔ َِؼ ُة ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ًَ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠ب َس اہللٔ َر ُج َْ ١ػاْ ٔ ٟح
ا ٪ي َُؼل ِّی َّٔ ٩ِ ٣
ک یُِٜثٔ ٍُ اٟؼَّ ََل َة
اِ ٠ٟی َٔ٘ َٓ ١ا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ ََٓ ٥َِ ٠یزَ َِ ٢ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َِ ٟو ک َ َ
دیبع اہلل نبدیعس ،افعؿ نب ملسم ،رخص نب وجریہی ،انعف ،رضحت انبرمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ
ایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامےنںیموخابدےتھکیوت اسوک روسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿرکےت،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملساسیکریبعتاتبدےتیوجاہللاعت یاچاتہ،اسفتقںیممکرمعونوجاؿ

اھت افر ںیم اکنح ےس ےلہپ دجسم یہ ںیم راتہ اھت ،ںیم ا ےنآپ ےس اتہک ہک ارگ ھجت ںیم وکح  وخیب وہیت وت وت یھب ایس رطح وخابداتھکی،
ہ
سجرطحہیولگوخابدےتھکیںیہبجںیمراتوکلوتںیمےناہکایاہللارگوتھجمںیمالھبح داتھکیےہوتےھجمیھبوخابدالھک،ںیم
ایساحؽںیماھتہکریمےاپسدفرفےتشآےئاؿںیمےسرہاکیاپسولےہاکاکیوھتہڑااھتافرہیےھجممنہجیکرطػےلےلچںیم
اؿ دفونں ےکدرایمؿ اہلل ےسداع رک راہ اھت ہک ای اہلل ںیم ریتی منہج ےس انپہ اماتگن وہں ،رھپ ےھجم دالھکای ایگ ہک ھجم ےس اکی رفہتش الم
اس ےک اہھت ںیم ولےہ اک اکی وھتہڑا اھت اس ےن اہک ہک وت وخػ ہن رک وت ااھچ آد ی ےہ ارگ وت رثکت ےس امنز ڑپےھ ،افر فہ ولگ ےھجم
ےلےلچاہیںکتہکمنہج ےکانکرےڑھکارکدایفہونکںییکلکشیھت،افرونکںییکرطحاسےکیھبدفڈنمریھےھتافراسےک
رہدف ڈنمریھےےکدرایمؿ اکیرفہتشولےہ اکوھتہڑا ےئل وہےئڑھکا اھتافر ںیم ےندفزخےکادنرتہب ےسولوگں وکزریجنےس
اےٹل ےکٹل وہےئ داھکی ںیم ےن اس ںیم رقشی ےک دنچ آدویمں وک اچہپؿ ایل رھپ فہ رفےتش ےھجمداںیئ رطػ ےس ےل فا س ولےٹ ںیم
ےنہی وخابہصفحریضاہلل اعتٰیلہنعےسایبؿ ایکافر ہصفحےنروسؽاہلل ےسایبؿ ایک وتآپےنرفامای ہکدبعاہلل اکی رمداصحل
ےہافرانعفاکایبؿےہہکفہاسےکدعبرباربرثکتےسامنزڑپےنھےگل۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،افعؿنبملسم،رخصنبوجریہی،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیمداںیئراےتسرپےنلچاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمداںیئراےتسرپےنلچاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1914

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا ٦ب ٩یوسٕ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ُ ََُل ّ٣ا
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ

اَ ٩ِ ٣َ ٪رأَی َ٨َ ٣ا ّ٣ا َٗؼَّ طُ ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َطابًّا ًَزَبّا فٔی ًَ ِضسٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ُُ ٨ِ ٛت أَب ٔ ُ
یت فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َوک َ َ

َ
َّ
َّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َّ
َفأَیِ ُت
اُ ٠ٟض َّ ٪ِ ٔ ِ ٥ک َ َ
ا ٪لٔی ً ٔ ِ٨س َک َخي ِ ْ ٍ َٓأرٔنٔی َ٨َ ٣ا ّ٣ا ي ٌَُبِّ ٍُ ُظ لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ ٤ِ ٔ ٨َٓ ٥َ ٠ت َ َ
ک َر ُج َْ ١ػاْ ٔ ٟح َٓاَ ِ ٧ل ََ٘ ٠ا بٔی ِلٔ َی ا٨َّ ٟارٔ َٓإٔذَا ه ٔ َی َِ ٣لؤیَّ ْة
آِ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی  ٩َِ ٟتُ َزا ََ َِٔ َّ ٧
ََٜ ٠َ ٣ي ِ ٔن أَ َت َیانٔی َٓاَ ِ ٧ل ََ٘ ٠ا بٔی َٓ ََ ٔ ٘٠ی ُض َ٤ا َْ ٠٣
َک َ ُ
ک َ ٔ ٟحٔ َِؼ َة َٓزَ ًَ َِ ٤ت َحٔ َِؼ ُة
رعٓ ُِت َب ٌِ َـ ُض َِٓ ٥أ َ َخ َذا بٔی ذ َ
ََک ُت َذَ ٔ ٟ
ََ ٛل ِّی ا ِٟبٔئِز ٔ َؤِذَا ٓ َٔیضا ْ َ ٧
َات ا َِ ٟیٔ٤ي ٔن َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َب ِح ُت ذ َ ِ
اض َٗ ِس َ َ
ا ٪یُ ِٜثٔ ٍُ اٟؼَّ ََل َة َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی َٔٗ ١ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی
أََ َّ ٧ضا َٗؼَّ ِت َضا ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ ًَ ٪َّ ٔ ِ ٢ب َس اہللٔ َر ُج َْ ١ػاْ ٔ ٟح َِ ٟو ک َ َ
ک یُِٜثٔ ٍُ اٟؼَّ ََل َة َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ٔ١
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َوک َ َ

دبعاہللنبدمحم،اشہؾنبوی ف،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہک
ںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمونوجاؿریغاشدیدشہاھتافرںیمدجسمںیمیہراتہاھت،افروجصخشوخابداتھکیوتروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسایبؿرکات،ںیم ا ےندؽ ںیماتہکہک ایاہللارگریمے ےئلریتےاپسوکح الھبح  ےہوت ھجم وکوخاب
دالھک ہک اسیک ریبعت روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےسدرای ت رکفں،انچہچن ںیم وسای وت ںیم ےندف رفوتشں وک داھکی وج ریمے
اپس آےئافرےھجمےلےلچ،رھپاؿںیمےساکیرفہتشافرالماسےنھجمےساہکہکمتوخػہنرکفاسےئلہکمتاکیرمداصحلوہ
فہ دفونں ےھجممنہجیک رطػ ےلےلچ ،وج ونکںییکرطح ینب وہح  یھتاس ںیم ھچکولوگں رپ رظن ڑپی نج ںیم ےس ضعب وک ںیمےن
اچہپؿ ایل ،رھپ فہ رفےتش ھجم وک داینہ رطػ ےل ےئگ ،بج حبص وہح  وت ںیم ےن ہی ہصفح ےس ایبؿ ایک ،ہصفح ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےس ایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای ہک دبعاہلل اکی رمد اصحل ےہ ،اکش فہ رات وک رثکت ےس امنزںی ڑپاتھ ،زرہی اک ایبؿ ےہ ہک
دبعاہللاسےکدعبراتوکرثکتےسامنزںیڑپےنھےگل۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾنبوی ف،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنینںیمایپہلدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
دنینںیمایپہلدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1915

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ح٤زہ بً ٩بساہلل  ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ َِ ٩ح ِ٤زَ َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َرشبِ ُت ٔ٨ِ ٣طُ ث ُ َّ ٥أَ ًِ َل ِی ُت ٓ َِـلٔی
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بَ ِي َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ ْٔ ٥أُت ُ
ٔیت بٔ َ٘ َسحٔ َٟب َ ٕن ٓ َ ٔ

اب َٗاُٟوا ٓ ََ٤ا أَ َّو َِ ٟت ُط یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا ِ٥َِ ٠ٌٔ ٟ
ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیقع،انباہشب،زمحہنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن
ایبؿایکہکںیمےنروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکںیموسایوہااھتوتریمےاپسدفدھاکایپہلالایایگںیمےن
اس ےس  یپ ایل افر ابیق امدنہ رمع نب اطخب وک دے دای ،ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن اس یک ایک ریبعت
رفامح ،آپےنرفامایہکملع۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیقع،انباہشب،زمحہنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح زیچدنینںیماڑیتوہح دےھکی...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
بجوکح زیچدنینںیماڑیتوہح دےھکی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1916

راوی  :سٌیس ب٣ ٩ح٤س ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ابزاہی ،٥ػاٟح ،ابً ٩بیسہ ب ٩نظیمً ،بیس اہلل بً ٩بس اہلل

وب بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة بِ ٔ٩
َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَبُو ًَ ِب ٔس اہللٔ ا َِ ٟحزِم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ُِ ٩ر ُِیَا َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َن ٔظ ٕیم َٗا ََٗ ٢ا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َسأ َ ُِ ٟت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ

َّ َّ
َک لٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِي َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ َْٔ ٥رأَیِ ُت أَُ َّ ٧ط ُو ٔؿ ٍَ فٔی َی َس َّی
ََک َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض ذُ ٔ َ
َو َس ٥َ ٠أًٟی ذ َ َ
ُ
َ
ْخ َجا َٔ٘ َٓ ٪ا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ
س َٔو َارا َٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ذصَبٕ َٓ ُٔو ٌِٔ ُت ُض َ٤ا َو َ ٔ
َکصِ ُت ُض َ٤ا َٓأذ ٔ َ ٪لٔی َٓ َِ َٔ ٨د ُت ُض َ٤ا ٓ ََل َارا َٓأ َّو ُِ ٟت ُض َ٤ا ََّ ٛذابَي ِ ٔن َی ِ ُ
ِ َُ ٣ش ِیُ ٤َ ٔ ٠ة
أَ َح ُسص َُ٤ا ا ِٔ ٨ِ ٌَ ٟس ُّی َّأ ٟذی َٗ َت َُ ٠ط َٓيِ ٍُ ْوز بٔا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤و ِاْل َ ُ
دیعس نب دمحم،وقعیب نب اربامیہ ،اربامیہ ،اصحل ،انب دیبع ہ نب ،طیش ،دیبع اہلل نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک
ہکںیمےندبعاہللنبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسوخابےکقلعتموپاھچوجایبؿایک وت
انبابعسےناہکھجمےسایبؿایکایگہکروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایہکاکیابرںیموسایوہااھتوتںیمےنوخابداھکی
ہکریمےدفونںاہوھتںںیموسےنےکنگنکرےھکےئگوتےھجماؿدفونںاکاعمہلمرگاںسگرا،افرںیمےناندنسپایک،ےھجمااجزتدی
یئگ،ںیمےناؿدفونںیکہیریبعتیکہکہیدفوھجےٹیبن رمادںیہ ،دیبعاہللےناہکہکاؿدفونںںیمےساکییسنعاھت سجوکریففز
ےننمیںیملتقایکافردفرساہملیسماھت۔
رافی  :دیعسنبدمحم،وقعیبنباربامیہ،اربامیہ،اصحل،انبدیبعہنب،طیش،دیبعاہللنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح صخشاگےئوکذحبوہےتوہےئدےھکی...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
بجوکح صخشاگےئوکذحبوہےتوہےئدےھکی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1917

ابو٣وسی
راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،بزیسہ ،ابوبززہ ،حرضت
ٰ

وسی أ ُ َرا ُظ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢رأَیِ ُت فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟأ ٦أَنِّی أ ُ َصا ٔجزُ َٔ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ة ِلٔ َی أَ ِرقٕ ب ٔ َضا ِ َ ٧د ََْ ٓ ١ذ َص َب َو َصلٔی ِلٔ َی أََ َّ ٧ضا ا َِ َ ٟامی َُ ٣ة أَ ِو َص َح ْز َٓإٔذَا ه ٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة

اب ِّ
اٟؼ ِس َّٔ ٚأ ٟذی
و ٪یَ ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس َؤِذَا ا َِ ٟديِ ٍُ َ٣ا َجا َئ اہللُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟديِ ٍ ٔ َوثَ َو ٔ
َیثِ ٍ ُٔب َو َرأَیِ ُت ٓ َٔیضا َب َ ُّقا َواہللٔ َخي ِ ْ ٍ َٓإٔذَا ص ُِ ٥ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
آ َتاَ٧ا اہللُ بٔطٔ َب ٌِ َس یَ ِؤ ٦بَ ِسرٕ
دمحم نب العء ،اوبااسہم ،ربدیہ ،اوبربدہ ،رضحت اوب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ریمے ایخؽ ںیم اوب ومٰیس ےس یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےس رفاتی رکےت ںیہآپ ےن رفامایہک ںیم ےن وخاب ںیمداھکی ہک ںیم ےساس زنیمیک رطػ رجہترک راہ وہں
اہجںوجھکرےکدرتخںیہریماایخؽاسرطػایگامیہمایرجہےہنکیلفہودہنییکزنیمےہسجاکانؾرثیبےہافرںیمےنفاہں
اگےئ (ذحب دشہ) اہلل ریخ رکے ہی فہ املسمؿ ےھت وج گنج ادح ںیم دیہش وہےئ افر ریخ فہ ےہ وج اہلل ےن امؽ تمینغ اطع رفامای افر
دصؼاکدبہلوجاہللےنگنجےکدعبانعتیرفامای(ینعحتف فریغہ)
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدیہ،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیموھپکنامرےناکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیموھپکنامرےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1918

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ٥ح٨ولیً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ َٗا ََ ٢ص َذا َ٣ا َح َّسثَ َ٨ا بٔطٔ أَبُو
وَّ ٪
وَ ٪و َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َ٨ا
اٟشابٔ ُ٘ َ
ِ َ
ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ َ ٧ ٢ح ُِ ٩اْل ٔ ُ
ق ٓ َُو ٔؿ ٍَ فٔی َی َس َّی س َٔو َارا َٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ذصَبٕ َٓ َٜب ُ َ ٍا ًَل َ َّی َوأَصَ َّ٤انٔی َٓأُوو َٔی ِلٔ َ َّی أَ ِ ٪ا ِن ُٔ ِد ُض َ٤ا َٓ َِ َٔ ٨د ُت ُض َ٤ا
أََ٧ا َ٧ائ ِْٔٔ ٥ذِ أُوت ُ
ٔیت َخزَائ َٔ ٩اَلِ َ ِر ٔ
ٓ ََل َارا َٓأ َ َّو ُِ ٟت ُض َ٤ا ا ِل ََّ ٜذابَي ِ ٔن َّ
اَ ٠ٟذیِ ٔ ٩أََ٧ا بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َػاح َٔب َػ ٌَِ ٨ا َئ َو َػاح َٔب ا َِ َ ٟامی َ٣ةٔ

ااحسؼ نب اربامیہیلظنح ،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ نب ہبنم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس رفاتی
رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آپ ےن رفامای ہک مہ داین ںیم بس ےس ےھچیپ آےن فاےل افر تنج ںیم بس ےس ےلہپ اجےن فاےل
ںیہ افر روسؽ اہلل ےن رفامای ہک اکی ابر ںیم وسای وہا اھت ہک وت ےھجم زنیم ےک زخاےن یک ایجنکں دی ںیئگ ،ریمے اہھت ںیم وسےن ےک
دفنگنک رےھک ےئگ وج ھجم وک اشؼ سگرے افر اںوہں ےن ےھجم تہب رجن ںیم ڈاال ،ےھجم ذبرہعی فیح اہک ایگ ہک اؿ دفونں رپ وھپکن امرف،
ںیم ےن وھپکن امری وت دفونں اڑ ےئگ ںیم ےن اس یک ہی ریبعت یک ہک ہی دف وھجےٹ یبن دیپا وہےئ ںیہ افر ںیم اؿ دفونں ےک درایمؿ
وہںاکیوتاعنصءںیمےہافردفرساامیہمںیم۔
رافی  :اقحسنباربامیہیلظنح،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح صخشدےھکیہکاسےنوکح زیچڑھکیکےساکن ی...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
بجوکح صخشدےھکیہکاسےنوکح زیچڑھکیکےساکن ی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1919

٣وسی بً٘ ٩بہ ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل  ،اپ٨ے واٟس
راوی  :اسٌ٤ی ١بً ٩بساہلل ً ،بساٟح٤یس ،س٤٠ا ٪ب ٩بَلٰ ،٢

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٥ٟٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَىٔی أَخٔی ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢
ِ َج ِت ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َحًَّی
اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢رأَیِ ُت َٛأ َ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َس ِو َزا َئ ثَائ َٔز َة اَّ ٟزأ ِ ٔ
ض ََ

َٗا َِ ٣ت ب ٔ َِ ٤ض َی ٌَ َة َوه ٔ َی ا ُِ ٟح ِح َٔ ُة َٓأ َ َّو ُِ ٟت أَ ََّ ٪وبَا َئ ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ نُ٘ ٔ ََِ ِٟٔ ١ی َضا

الیعمسنبدبعاہلل،دبعادیمحل،املسؿنبالبؽ،ومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہلل،ا ےنفادلےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایک
ہکیبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایہکںیمےناکیایسہوعرتوکوخابںیمداھکیسجےکابؽرپاشیؿےھتفہودہنی ےس

یلکناہیںکتہکمہیعہںیمرہھٹی،ےسجہفجحاہکاجاتےہ،ںیمےنایکسریبعتیکہکودہنییکفاباسیکرطػلقتنمرکدییئگ۔
رافی  :الیعمسنبدبعاہلل،دبعادیمحل،املسؿنبالبؽ،ومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہلل،ا ےنفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیمایسہوعرتدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمایسہوعرتدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1920

٣وسی ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل  ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابوبُک٘٣ ،سمیٓ ،ـی ،١ب ٩س٠امیٰ ،٪

وسی َح َّسثَىٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُٓ َـ ِی ُ
 ١بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ِ َج ِت ٔ٩ِ ٣
ًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا فٔی ُر ُِ َیا أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َرأَیِ ُت ا َِ ٣زأَ ّة َس ِو َزا َئ ثَائ َٔز َة اَّ ٟزأ ِ ٔ
ض ََ
ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َحًَّی َ٧زََِ ٟت ب ٔ َِ ٤ض َی ٌَ َة َٓ َتأ َ َّو ِٟت َُضا أَ ََّ ٪وبَا َئ ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة نُ٘ ٔ َِ ١لٔ َی َِ ٣ض َی ٌَ َة َوه ٔ َی ا ُِ ٟح ِح َٔ ُة

دمحم نب اوبرکب ،دقم ی ،لیضف ،نب امیلسؿ ،ومیس ،اسمل نب دبعاہلل  ،رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یبن یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےک ودہنی ںیم وخاب دےنھکی ےک قلعتم رفاتی رکےت ںیہ (آپ ےن رفامای) ہک ںیم ےن اکی وعرت وک داھکی سج ےک ابؽ
رپاشیؿےھتفہودہنیےسیلکناہیںکتہکمہیعہںیمرہھٹیینعہفجحیکرطػلقتنموہیئگ۔
رافی  :دمحمنباوبرکب،دقم ی،لیضف،نبامیلسؿ،ومٰیس،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رپاشیؿابؽفا یوعرتدےنھکیاکایبؿ...

ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
رپاشیؿابؽفا یوعرتدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1921

٣وسی بً٘ ٩بہ ،سا٥ٟ
راوی  :ابزاہی ٥ب٨٣ ٩ذر ،ابوبُک ب ٩ابی اویص ،س٠امیٰ ،٪

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ أَ َّ٪
َح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
ُک بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪
ِ َج ِت ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َحًَّی َٗا َِ ٣ت ب ٔ َِ ٤ض َی ٌَ َة َوه ٔ َی
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢رأَیِ ُت ا َِ ٣زأَ ّة َس ِو َزا َئ ثَائ َٔز َة اَّ ٟزأ ِ ٔ
ض ََ
ا ُِ ٟح ِح َٔ ُة َٓأ َ َّو ُِ ٟت أَ ََّ ٪وبَا َئ ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ نُ٘ ٔ ََِٟٔ ١یضا
اربامیہنبذنمر،اوبرکبنب ایبافسی،امیلسؿ،ومٰیسنبہبقع،اسمل ا ےنفادل ےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبن یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن اکی ایسہ وعرت وک داھکی سج ےک ابؽ رپاشیؿ ےھت فہ ودہنی ےس یلکن اہیں کت ہک مہیعہ ںیم
رہھٹیئگںیمےناسیکریبعتہییکےہہکودہنییکفابمہیعہینعہفجحیکرطػلقتنموہیئگ۔
رافی  :اربامیہنبذنمر،اوبرکبنبایبافسی،امیلسؿ،ومٰیسنبہبقع،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخابںیمولتارالہےتوہےئدےنھکیاکایبؿ...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
وخابںیمولتارالہےتوہےئدےنھکیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1922

ابو٣وسی
راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،بزیس بً ٩بساہلل ب ٩ابی بززہ ،ابوبززہ،
ٰ

وسی أ ُ َرا ُظ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِسٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
یب ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن یَ ِو َ٦
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢رأَیِ ُت فٔی ُر ُِیَ َ
ای أَن ِّی َصزَ ِز ُت َس ِیّٔا َٓا ِن َ٘ َل ٍَ َػ ِس ُر ُظ َٓإٔذَا ص َُو َ٣ا أ ُ ٔػ َ
آَ ٪إٔذَا ص َُو َ٣ا َجا َئ اہللُ بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َٔ ٟتحٔ َوا ِجت َٔ٤ا َٔ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن
ِی ٓ ٌََا َز أَ ِح َش َ٣َ ٩ا ک َ َ
أُحُ ٕس ث ُ ََّ ٥صزَ ِزتُطُ أ ُ ِ َ

دمحم نب العء ،اوبااسہم ،رب دی نب دبعاہلل نب ایبربدہ ،اوبربدہ ،اوب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن وخاب ںیمداھکی ہک ںیم ےن ولتار الہح  ،وت فہ  چی ےس وٹن یئگ ،ہی فہ تبیصم یھت وج املسمونں وک ادح
ےکدؿ یچنہیھترھپںیمےن اوکسدفرسیابرالہایوتفہےلہپےسزایدہایھچوہیئگ،ہیفہزیچیھتوجاہللےنحتفافرومونمںےکاامتجعیک
لکشںیماظرہرفامح ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدینبدبعاہللنبایبربدہ،اوبربدہ،اوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجوھجاٹوخابایبؿرکے...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجوھجاٹوخابایبؿرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1923

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪ایوبًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
و٪
َف َ
اس َت َِ ٍَ ٤لٔ َی َحسٔیثٔ َٗ ِوَ ٕ ٦وص ُُِ َٟ ٥ط کَارٔص َ
َت َح َّ ٥َ ٠ب ٔ ُحَ ٥َِ ٟ ٥ِٕ ٠ی َز ُظ ک ُ َِّ ٠
ٕ أَ َِ ٪ي ٌِ٘ ٔ َس بَي ِ َن َطٌٔي َ ٍ َتي ِ ٔن َوَ ٩َِ ٟئ ٌَِ ََ ١و َِ ٩ِ ٣
ُو ٪أَ ِو َي ٔ ُّ

ُٔ ٨ِ ٣ط ُػ َّب فٔی أُذُٔ٧طٔ ِاْلُ ُ ٧
ٕ أَ َِ ٪ی َِ ُٔ ٨ذ ٓ َٔیضا َوَِ ٟی َص ب ٔ َ٨آ ٕٔذ َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪و َػ َ٠طُ
ک یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو ََ ٩ِ ٣ػ َّو َر ُػ َور ّة ًُ ِّذ َب َوک ُ َِّ ٠
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗ ِو َُ ٟط ََ َٛ ٩ِ ٣ذ َب فٔی ُر ُِیَا ُظ َو َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩
وب َو َٗا َُٗ ٢ت َ ِي َب ُة َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِٔ ِ ً ٩
٨َٟا أَ ُّی ُ

اس َت ٍََ ٤
اٟز َّ٣ان ٔ ِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت ً ِ ٔ
ُٔک ََ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗ ِو َُ ٟط ََ ٩ِ ٣ػ َّو َر ُػ َور ّة َو ََ ٩ِ ٣ت َح ََّ ٥َ ٠و َِ ٩ِ ٣
أَبٔی َصا ٔط ُّٕ ٥
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہآپ
ےنرفامایہکسجےنوھجاٹوخابایبؿایکوتاہللاعت یایقتمےکدؿ اسوکوجدفراونںےکدرایمؿرگہاگلےنیکفیلکتدےاگافر
فہرگہںیہناگلےکساگافرسجےنیسکوقؾیکابتاکؿاگلرکینسافرفہولگاسوکاندنسپرکےتوہںایاسےساھبےتگوہںوتایقتم
ےکدؿاےکساکونںںیمہسیس الھگپرکڈاالاجےئ اگ ،افرسج ےنیسکزیچیکوصتری انبح وت اےسذعابدای اجےئاگ افراےسفیلکتدی
اجےئ یگ ،ہک اس ںیم رفح وھپےکن افر ںیہن وھپکن ےکس اگ ،ایفسؿ ےن اہک مہ ےس اویب ےن وموصال رفاتی ایک ےہ افر ہبیتق ےن
وباہطساوبوعاہن،اتقدہ،رکعہم،اوبرہریہےسنمذکبیفرفایہاکظفلایبؿایکافرہبعشےنوباہطساوباہمشرامین،رکعہم،اوبرہریہریض
اہللاعتٰیلہنعےسرفاتیایکےہسجےنوصتریانبح افرسجےنوھجاٹوخابایبؿایکافرسجےندفرسیابںیتںینس۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجوھجاٹوخابایبؿرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1924

راوی  :اسح ،ٙخاٟسًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
حسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
اس َت ََ ٍَ ٤و ََ ٩ِ ٣ت َح ََّ ٥َ ٠و ََ ٩ِ ٣ػ َّو َر ِ َ ٧ح َو ُظ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اَ ٚح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض َٗا َِ ٩ِ ٣َ ٢
ض َٗ ِو َُ ٟط
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َتا َب ٌَ ُط صٔظَ ْأ ِ ً ٩ِ ًَ ٦
ااحسؼ،اخدل،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع ےسایسرطحرفاتیرکےتںیہسجںیمایبؿایکایگہکسجےناکؿاگل
رکدفرسفںیکابںیتںینسافرسجےنوھجےٹوخابانبےئافرسجےنوصتریانبح ۔

رافی  :اقحس،اخدل،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجوھجاٹوخابایبؿرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1925

راوی ً :لی ب٣ ٩شً ،٥٠بساػ٤سً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل ب ٩زی٨ار ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َ٤سٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر َِ ٣ول َی ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َّ
َّ
َفی أَ ِ ٪یُز ٔ َی ًَ ِي َِ ٨یطٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟت َز
ًُ ََ ٤ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣ٔ ٪َّ ٔ ِ ٢أََفِ َ ی ا َِ ٔ ٟ
یلع نب ملسم ،دبعادمص ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دانیر نب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےکآزادرکدہ الغؾ ا ےن فادل ےس فہ رضحت انب
رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دبرتنی ارتفاء
رپدازیہیےہہکااسنؿاینپآوھکنںوکفہزیچداھکےئوجاسےنہندیھکیوہ۔
رافی  :یلعنبملسم،دبعادمص،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدانیرنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکح آد یوخابںیمایسیزیچدےھکیوجاسوکاندنسپوہوتاسیکربخہندے۔...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
بجوکح آد یوخابںیمایسیزیچدےھکیوجاسوکاندنسپوہوتاسیکربخہندے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1926

راوی  :سٌیس ب ٩ربیٍ ،طٌبہً ،بسربہ ب ٩سٌیس ،ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟز ُِ َیا
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس َربِّطٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة َي ُ٘و ُِ َ٘ َٟ ٢س ُُ ٨ِ ٛت أَ َری ُّ
َّ
اٟز ُِیَا تُ ِ٤ز ٔ ُؿىٔی َحًَّی َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢
َٓت ُِ٤ز ٔ ُؿىٔی َحًی َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َٗ َتا َز َة َي ُ٘و َُ ٢وأََ٧ا ُُ ٨ِ ٛت ََلَ َری ُّ
َّ
َ َ ُ
َ
ُک ُظ َٓ َِ ٠ي َت ٌَ َّوذِ بٔاہللٔ ٔ٩ِ ٣
ُّ
اٟز ُِیَا ا َِ ٟح َش َُ ٨ة ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َٓإٔذَا َرأی أ َح ُس٣َ ٥ِ ٛا یُ ٔح ُّب ٓ َََل یُ َح ِّس ِث بٔطٔ ِ َٔل َ ٩ِ ٣یُ ٔح ُّب َؤِذَا َرأی َ٣ا َی ِ َ
َ َّ
َ َصا َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
َ ِّ
رض ُظ
اٟظ ِی َلا َٔ ٪و َِ ٟي ِت ٔٔ ِ ١ثَ ََلثّا َوَلَ یُ َح ِّس ِث ب ٔ َضا أَ َح ّسا َٓإَٔ َّ ٧ضا َ ٩َِ ٟت ُ َّ
دیعسنبرعیب،ہبعش،دبعرہبنبدیعس،اوبہملسریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیرکےتںیہاںیہنایبؿرکےتوہےئانسہکہکبجںیم
وخابداتھکیوتامیبرڑپاجات ،اہیںکتہک ںیمےناوباتقدہ وکایبؿرکےتوہےئ انسہک ںیموخابداتھکی وتامیبرڑپاجات ،اہیںکتہک ںیم
ےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکااھچوخاباہللیکرطػےسےہ،بجمتںیمےسوکح صخشایسیابتدےھکیوج
اےس وبحمب وہ وت اےسی صخش ےس وج اس ےس تبحم رکات ےہ افر بج وکح  ایسی ابت دےھکی وج اس وک انوگار وہ وت اس ےک رش ےس افر
اطیشؿےکرشےساہللیکانپہامےگن،افرنیتابراکتھتردےافراسوکایبؿہنرکےوتاسوکاصقنؿہناچنہپےئاگ۔
رافی  :دیعسنبرعیب،ہبعش،دبعرہبنبدیعس،اوبہملسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
بجوکح آد یوخابںیمایسیزیچدےھکیوجاسوکاندنسپوہوتاسیکربخہندے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1927

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩ح٤زہ ب ٩ابی حاز ،٦وزراورزی ،یزیسً ،بساہلل ب ٩خلاب حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ َّ
َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَب ٔی َحازَٔ ٕ ٦و َّ
اِ ٠ٟیثٔ ِّی ًَ ِ٩
اٟس َرا َو ِرز ٔ ُّی ًَ َِ ٩یز ٔ َ

اٟز ُِیَا
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩خب ٕ
َّاب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِٔ ٢ذَا َرأَی أَ َح ُس ُُّ ٥ِ ٛ
ک ٔ٤َّ ٣ا یَ ُِک ُظ َٓإٔ٤َّ٧ا هٔی َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا َِٔ ٠َٓ ٪ی ِش َتٌ ِٔذ
یُ ٔح ُّب َضا َٓإَٔ َّ ٧ضا ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ََِٓ ٠ی ِح َِ ٤س اہللَ ًََِ ٠ی َضا َو ُِ ٟی َح ِّس ِث ب ٔ َضا َؤِذَا َرأَی َُي ِ َ ٍ ذََ ٔ ٟ
َ َ َ

ِّٔ َ ٩ِ ٣
رض ُظ
َک َصا َٔلَ َح ٕس َٓإَٔ َّ ٧ضا ََ ٩ِ ٟت ُ َّ
َصَا َو ََل یَ ِذ ُ ِ

اربامیہ نبزمحہ نب ایب احزؾ ،ف درافردی ،سیدی ،دبعاہلل نب اطخب رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
اںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکبجمتںیمےسوکح صخشااسیوخابدےھکیوجاےسوبحمبوہ
وت فہ اہلل یک رطػ ےس ےہ اس رپ اہلل اک رکش ادا رکان اچےیہ ،افر اس وک ایبؿ رکے ،افر بج اس ےک العفہ وکح  زیچ دےھکی سج وک فہ
اندنسپرکاتوہںوتفہاطیشؿیکرطػےسےہاسےکرشےسانپہامےگن،افراسوکیسکےسذرکہنرکےوتاسوکاصقنؿہناچنہپےئ
اگ۔
رافی  :اربامیہنبزمحہنبایباحزؾ،فدرافردی،سیدی،دبعاہللنباطخبرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشیکدلیلوجہیایخؽرکاتےہہکالہپریبعترکےنفالارگطلغریبعترکے۔...
ابب  :وخابیکریبعتاکایبؿ
اسصخشیکدلیلوجہیایخؽرکاتےہہکالہپریبعترکےنفالارگطلغریبعترکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1928

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یث ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،حرضت ابً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
ض
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ا ٪یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ ٢نِّٔی َرأَیِ ُت َّ
ٕ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ک َ َ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة فٔی ا ِ٨َ ٤َ ٟاُ ٔ ٦ه َّّ ٠ة َت ُِ ٨ل ُ
َ
ق ِلٔ َی َّ
َّ
ئ
وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا َٓا ِِ ٤ُ ٟش َتِٜثٔ ٍُ َوا ِِ ٤ُ ٟش َت٘ ٔ َُّ ١ؤِذَا َس َب ْب َو ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
اػ ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِر ٔ
اض یَ َت ََ ُٔ َّٔ ٜ
اٟش َِ ٩َ ٤وا َِ ٌَ ٟش ََٓ ١أ َری اَ ٨َّ ٟ

آِ َٓا ِن َ٘ َل ٍَ
َٓأ َ َر َ
آِ ٓ ٌََ ََل بٔطٔ ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ ب ٔطٔ َر ُج ُْ َ ١
آِ ٓ ٌََ ََل بٔطٔ ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ بٔطٔ َر ُج ُْ َ ١
اک أَ َخ ِذ َت بٔطٔ ٓ ٌَََِ ٠و َت ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ بٔطٔ َر ُج ُْ َ ١
ث ُ َُّ ٥و ٔػ ََ٘ َٓ ١ا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َواہللٔ ََ ٟت َس ًَىِّی َٓأ َ ًِب ُ َ ٍ َصا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ًِب ُ ِ ٍصَا َٗا َ ٢أَ َّ٣ا
ٕ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟش َٔ ١و َّ
ُقآ ٔ٪
ُّ
ُقآ َُ ٪ح ََل َوتُ ُط َت ُِ ٨ل ُ
اٟو َُّ ٠ة ٓ َِاْل ٔ ِس ََل َُ ٦وأَ َّ٣ا َّأ ٟذی یَ ُِ ٨ل ُ
ٕ َٓا ِِ ٤ُ ٟش َتِٜثٔ ٍُ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
اٟش َِٓ ٩ٔ ٤ا ِِ ُ ٟ
َّ ٩ِ ٣ٔ ١
َوا ِِ ٤ُ ٟش َت٘ ٔ َُّ ١وأَ َّ٣ا ا َّ
یک اہللُ ث ُ ََّ ٥یأ ِ ُخ ُذ بٔطٔ
ٟش َب ُب ا َِ ٟو ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ِلٔ َی اَلِ َ ِر ٔ
ق َٓا َِ ٟح َُّّ ٙأ ٟذی أََ ِ ٧ت ًََِ ٠یطٔ َتأ ِ ُخ ُذ بٔطٔ َٓ ُی ٌَِ ٔ ٠
اػ ُ
ِ
ِ
ُ َٟ ١ط ٓ ََی ٌُِ٠و بٔطٔ
آِ َٓ َي ِٔ َ٘ ٨ل ٍُ بٔطٔ ث ُ َّ ٥یُ َو َّػ ُ
آِ ٓ ََی ٌُِ٠و بٔطٔ ث ُ ََّ ٥یأ ُخ ُذ ُظ َر ُج ُْ َ ١
َر ُج َْ ٩ِ ٣ٔ ١ب ٌِس َٔک ٓ ََی ٌُِ٠و بٔطٔ ث ُ ََّ ٥یأ ُخ ُذ بٔطٔ َر ُج ُْ َ ١
َٓأ َ ِخبٔ ٍِنٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت أَ َػ ِب ُت أَ ِ ٦أَ ِخ َلأ ِ ُت َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َػ ِب َت َب ٌِ ّـا َوأَ ِخ َلأ ِ َت بَ ٌِ ّـا َٗا َ٢
ٓ ََواہللٔ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َُ ٟت َح ِّسثَىِّی ب ٔ َّأ ٟذی أَ ِخ َلأ ِ ُت َٗا َََ ٢ل ُت ِ٘ ٔش ِ٥

ییحی نبریکب ،ثیل ،ویسن ،انب اہشب،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبت ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہںےن ایبؿ ایک ہک
اکیصخشروسؽاہللیک دختمںیماحرضوہا افر رعض ایکایروسؽاہللںیم ےنوخاب ںیماکی رتھچیسج ےس یھگ افردہش کپٹ
رےہ ںیہ افرولگاس ےس ٹیم رےہ ںیہ وکح  زایدہ ےل راہ ےہ افر وکح مک ،افر اکی ریس ںیم ےن آامسؿ ےس زنیمکت یکٹل وہح 
دیھکی ںیم ےن داھکی ہک آپ ےن اس وکڑکپا افر ڑچھ ےئگ رھپآپ ےک دعب اکی دفرسے صخش ےنڑکپا افر فہ یھب ڑچھ ایگ رھپ اس
ےک دعب رسیتے صخش ےن ڑکپا افر فہ یھب ڑچھایگ رھپ اس وک افرصخش ےن ڑکپا وت فہ ریسوٹنیئگ ،افر رھپ ڑج یئگ ،رضحت اوبرکب ےن
رعضایکایروسؽاہللےھجمااجزتدںیںیماسیکریبعت ایبؿرکفںروسؽاہللےنرفامایایبؿرکف،اںوہں ےناہکہک رتھچیوتاالسؾ
ےہافریھگدہش وجاسےسکپٹرےہںیہفہرقآؿیک التفتےہوجاسےسکپٹریہےہافراسےسولگمکفشیبےل رےہںیہ
افرفہریسوجآامسؿےسزنیمکتیکٹلوہح ےہفہقحےہسجرپآپںیہ،آپےکدعباسوکڑکپںیےگسجےساہللآپوکافرپ
ڑچاھےئاگ،رھپآپےکدعباسوکدفرساڑکپےاگافرڑچےھاگ،رھپاسےکدعبرسیتاڑکپےاگافرڑچےھاگ،رھپاسوکاکیصخش
ڑکپے اگ افر فہ ریس وٹن اجےئ یگ رھپ اس وک وجڑا اجےئ اگ افر فہ اس ےک ذرےعی ڑچےھ اگ ،ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ریمےامںابپآپرپرقابؿایکںیمےنحیحصاہکایطلغ،یبنیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایہکھچکحیحصاہکافرھچکطلغ،اںوہںےناہک
ہکدخایکمسقآپےھجمؤالتدںیےکںیمےنایک یطلیکےہآپےنرفامایہکمسقتمدف۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبت،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٣ :ؤ ١٣ب ٩ہظا ،٦ابوہظا ،٦اسٌ٤ی ١ب ٩ابزاہیً ،٥وٖ ،ابورجاء ،س٤زہ ب ٩ج٨سب

 ١بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِو ْٖ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َر َجا ٕئ َح َّسث َ َ٨ا َس َُ ٤زةُ بِ ُ٩
 ١بِ ُ ٩صٔظَ ا ٕ ٦أَبُو صٔظَ اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ؤ َُّ ٣
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٣ٔ ٥َ ٠ا یُِٜثٔ ٍُ أَ َِ ٪ي ُ٘و ََٔ ٢ل َ ِػ َحابٔطٔ َص َِ ١رأَی أَ َح ْس ٔ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
ُج ُِ ٨س ٕب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ک َ َ
َات ُ ََساة َِّٕٔ ٧طُ أَ َتانٔی َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة آت َٔیا َٔ ٪ؤُِ َّ ٧ض َ٤ا ابِ َت ٌَ َثانٔی َؤُِ َّ ٧ض َ٤ا َٗاَلَ
ُر ُِیَا َٗا َََ ٓ ٢ی ُ٘ ُّؽ ًََِ ٠یطٔ ََ ٩ِ ٣طا َئ اہللُ أَ َِ ٪ي ُ٘ َّؽ َؤَِّ٧طُ َٗا َ ٢ذ َ

ْخة َٔ ٔ ٟزأ ِ ٔسطٔ
ْخة ٕ َؤِذَا ص َُو یَ ِضؤی بٔاٟؼَّ ِ َ
آِ َٗائ َِْٔ ٠ًَ ٥یطٔ بٔ َؼ ِ َ
لٔی اَ ِ ٧لَ ِٙ ٔ ٠وِنِّٔی اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َُ ٌَ ٣ض َ٤ا َؤَِّ٧ا أَ َت ِي َ٨ا ًَل َی َر ُج ِٕ ٣ُ ١ـ َلحٔ ٍٕ َؤِذَا َ ُ
ا ٪ث ُ ََّ ٥ي ٌُو ُز ًََِ ٠یطٔ
ٓ ََی ِث ََ ُّ ٠رأ ِ َس ُط َٓ َي َت َض ِس َص ُس ا َِ ٟح َحزُ َصا صُ َ٨ا َٓ َيت ِ َب ٍُ ا َِ ٟح َح َز ٓ ََیأ ِ ُخ ُذ ُظ ٓ َََل َی ِز ٔج ٍُ َِِٔ ٟیطٔ َحًَّی َي ٔؼ َّح َرأِ ُس ُط َ٤َ ٛا ک َ َ
 ١بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا ٓ ٌََ َ ١ا َِّ ٤َ ٟز َة اَلِ ُول َی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟض َ٤ا ُس ِب َحا َ ٪اہللٔ َ٣ا َص َذا َٔٗ ٪ا ََٗ ٢اَلَ لٔی اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠اَ ِ ٧لَٗ ِٙ ٔ ٠ا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا
ٓ ََیٔ ٌَِ ُ
ِ
َ
َّ
آِ َٗائ َِْٔ ٠ًَ ٥یطٔ بٔک َ ُّٕ ٠
َ ٔط ِس َٗطُ
رش ٔ ُ
وب َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس َؤِذَا ص َُو َیأت ٔی أَ َح َس ٔطق ِی َو ِجضٔطٔ َٓ ُی َ ِ
َٓأ َت ِي َ٨ا ًَل َی َر ُج ِٕ ٣ُ ١ش َتََٔ٘ ٔ ٟ ِٕٙ ٠ا ُظ َؤِذَا َ ُ
 ١بٔطٔ
ْخ ُظ ِلٔ َی ََٗٔا ُظ َو ًَ ِي َُ ٨ط ِلٔ َی ََٗٔا ُظ َٗا ََ ٢و ُربَّ َ٤ا َٗا َ ٢أَبُو َر َجا ٕئ ٓ ََی ُظ َُّٗ ٙا َ ٢ث ُ ََّ ٥ی َت َح َّو ُِ ٢لٔ َی ا َِ ٟحأ ٔ ٧ب ِاْل َ ٔ
ِ ٓ ََیٔ ٌَِ ُ
ِلٔ َی ََٗٔا ُظ َو ََ ٔ ٨ِ ٣
١
ک ا َِ ٟحأ ٔ ٧ب َحً َّی َي ٔؼ َّح ذََ ٔ ٟ
َفْ ُ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ا ٪ث ُ ََّ ٥ي ٌُوزُ ًََِ ٠یطٔ ٓ ََیٔ ٌَِ ُ
ک ا َِ ٟحاُ ٔ ٧ب َ٤َ ٛا ک َ َ
ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا ٓ ٌََ َ ١بٔا َِ ٟحأ ٔ ٧ب اَلِ َ َّو ٔ٤ََ ٓ ٢ا َي ِ ُ
ا ٪اہللٔ َ٣ا َص َذا َٔٗ ٪ا ََٗ ٢اَلَ لٔی اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠اَ ِ ٧لَٓ ِٙ ٔ ٠اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َٓأ َ َت ِي َ٨ا ًَل َی ِٔ ٣ث ٔ١
ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا ٓ ٌََ َ ١ا ِ٤َ ٟزَّ َة اَلِ ُول َی َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ُس ِب َح َ
رعا ْة َؤِذَا ص ُِ٥
اَ ٪ي ُ٘و َُٓ ٢إٔذَا ٓ ٔیطٔ َْ َِ ٟم َوأَ ِػ َو ْ
اٟت َّ ُّ٨ورٔ َٗا ََٓ ٢أ َ ِح ٔش ُب أَُ َّ ٧ط ک َ َ
اَ ٢ون َٔشائْ َُ
ات َٗا ََٓ ٢اكَّ٨َ ٌَِ ٠ا ٓ ٔیطٔ َٓإٔذَا ٓ ٔیطٔ رٔ َج ْ
ک َّ
ئ َٗا ََ َٗ ٢اَل لٔی اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠اَ ِ ٧لِٙ ٔ ٠
اَ ٠ٟض ُب َؿ ِو َؿ ِوا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟض َ٤ا َ٣ا َص ُؤ ََل ٔ
یَأِت ٔیض ٔ ََِ ٟ ٥ض ْب ٔ ٩ِ ٣أَ ِس َٔ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِٓ ٥إٔذَا أَ َتاص ُِ ٥ذََ ٔ ٟ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢أَ ِح ََ ٤ز ِٔ ٣ث َّٔ ١
اٟسَ ٔ ٦ؤِذَا فٔی اَ ٨َّ ٟضز ٔ َر ُج َْ ١ساب ٔ ْح َي ِش َب ُح َؤِذَا ًَل َی َط ِّم
َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َٓأ َ َت ِي َ٨ا ًَل َی َ َ ٧ضز ٕ َح ٔش ِب ُت أَُ َّ ٧ط ک َ َ
ک َّ
ک َّأ ٟذی َٗ ِس َج ََ ٨ِ ٔ ً ٍَ ٤س ُظ
اٟشاب ٔ ُح َي ِش َب ُح َ٣ا َي ِش َب ُح ث ُ ََّ ٥یأتِ ٔی ذََ ٔ ٟ
اَ ٨َّ ٟضز ٔ َر ُج ِْ َٗ ١س َج ََ ٨ِ ٔ ً ٍَ ٤س ُظ ح ٔ َح َار ّة َٛثٔي َ ٍ ّة َؤِذَا ذََ ٔ ٟ

ا ِٔ ٟح َح َار َة ٓ ََی ِٔ َِزُ َُ ٟط َٓا ُظ َٓ ُی ُِ ٤ُ ٔ ٘٠ط َح َح ّزا َٓ َي َِ ٨لَ ُٙ ٔ ٠ي ِش َب ُح ث ُ ََّ ٥ی ِز ٔج ٍُ َِِٔ ٟیطٔ ک ُ َّ٤َ ٠ا َر َج ٍَ َِِٔ ٟیطٔ َٓ َِ َز َُ ٟط َٓا ُظ َٓأ َ ُِ ٤َ َ٘ ٟط َح َح ّزا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت
َ
َکظ ٔ َ٣ا أََ ِ ٧ت َرا ٕئ َر ُج َّل َِ ٣زآ ّة
َُ ٟض َ٤ا َ٣ا َص َذا َٔٗ ٪ا ََ َٗ ٢اَل لٔی اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠اَ ِ ٧لَٗ ِٙ ٔ ٠ا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َٓأ َ َت ِي َ٨ا ًَل َی َر ُج ٕٔ َ ١
َکیطٔ ا ِِ ٤َ ٟزآة ٔ َٛأ ِ َ
َؤِذَا ً ٔ َِ ٨س ُظ ْ َ ٧ار یَ ُح ُّظ َضا َو َي ِش َعی َح ِوََ ٟضا َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟض َ٤ا َ٣ا َص َذا َٗا ََ َٗ ٢اَل لٔی اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠اَ ِ ٧لَٓ ِٙ ٔ ٠اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َٓأ َ َت ِي َ٨ا ًَل َی َر ِو َؿ ٕة
َُ ٌِ ٣ت َّٕ ٤ة ٓ َٔیضا ٔ ٩ِ ٣کَُِ ٟ ِّ١و ٔ ٪اَّ ٟزبٔی ٍٔ َؤِذَا بَي ِ َن هَ ِض َز ِی اَّ ٟز ِو َؿ ٔة َر ُج ْ ١كَؤی ََْ ١ل أَکَازُ أَ َری َرأ ِ َس ُط ك ُ ّوَل فٔی َّ
ئ َؤِذَا َح ِو َ٢
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َٗا ََ َٗ ٢اَل لٔی اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠اَ ِ ٧لَٗ ِٙ ٔ ٠ا ََٓ ٢اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا
اَّ ٟز ُج ٔ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِٛثَ ٍ ٔ و ٔ َِ ٟسا َٕ ٪رأَیِ ُت ُض ُِّ َٗ ٥م َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟض َ٤ا َ٣ا َص َذا َ٣ا َص ُؤ ََل ٔ

َار َت َ٘ ِي َ٨ا ٓ َٔیضا َٓاَ ِ ٧ت َض ِي َ٨ا
ٔیٕ ٤ة  ٥َِ ٟأَ َر َر ِو َؿ ّة َٗ ُّم أَ ًِوَ ََ ٨ِ ٣ٔ ٥ضا َو ََل أَ ِح َش ََٗ ٩ا ََٗ ٢اَلَ لٔی ِار ََٔ ٓ ٚیضا َٗا َِ ٓ ٢
َٓاَ ِ ٧ت َض ِي َ٨ا ِلٔ َی َر ِو َؿ ٕة ًَو َ
َ
ا٢
اب ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٓ ِ
َاس َت ِٔ َت ِح َ٨ا َٓ ُٔت ٔحَ َ٨َ ٟا َٓ َس َخ ِ٨َ ٠اصَا َٓ َتََّ٘ ٠اَ٧ا ٓ َٔیضا رٔ َج ْ
ِلٔ َی َ٣سٔی َٕ ٨ة َ٣بَِّ ٔ ٨ی ٕة ب ٔ َ٠ب ٔ ٔن ذَصَبٕ َو َٟب ٔ ٔن ٓ َّٔـ ٕة َٓأ َت ِي َ٨ا بَ َ
ک اَ ٨َّ ٟضز ٔ َٗا ََ ٢ؤِذَا
ِط َٛأَٗ َِبحٔ َ٣ا أََ ِ ٧ت َرا ٕ
ِط َٔ ٩ِ ٣خ ِٔ٘٠ض ٔ َِٛ ٥أ َ ِح َش ٔ٣َ ٩ا أََ ِ ٧ت َرا ٕ
ئ َٗا ََٗ ٢اَلَ َُ ٟض ِ ٥اذِصَبُوا َٓ َ٘ ٌُوا ف ٔی ذََ ٔ ٟ
ئ َو َط ِ ْ
َط ِ ْ
اٟشو ُئ ًَ ُِ ٨ض ِ٥
َ َ ٧ض ْز ٌُِ ٣تَ ٍ ْٔق یَ ِحزٔی َٛأ َ َّ٣َ ٪ائَطُ ا ِِ ٤َ ٟح ُف فٔی ا ِٟب َ َی ٔ
اق ٓ ََذ َصبُوا ٓ ََو َٗ ٌُوا ٓ ٔیطٔ ث ُ ََّ ٥ر َج ٌُوا ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا َٗ ِس ذَ َص َب ذََ ٔ ٟ
ک ُّ
 ١اَّ ٟزبَابَةٔ
اروا فٔی أَ ِح َش ُٔ ٩ػ َورة ٕ َٗا ََ َٗ ٢اَل لٔی َص ٔذظ ٔ َج َُّ ٨ة ًَ ِس َٕ ٪و َص َذ َ
ک َٗا َََ ٓ ٢ش َ٤ا َب َ ٔ
ٓ ََؼ ُ
اک َ٨ِ ٣ز ٔ َُ ٟ
ْص ِٔ ٣ث ُ
ْصی ُػ ٌُ ّسا َٓإ ٔذَا َٗ ِ ْ
ا ِٟب َ ِی َـا ٔ
ئ َٗا ََ َٗ ٢اَل لٔی َص َذ َ
ک َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟض َ٤ا بَ َار َک اہللُ ٓ ٔی٤َ ُٜا ذ ََرانٔی َٓأ َ ِز ُخ َ٠طُ َٗ َاَل أَ َّ٣ا ِاْل ََََ ٓ ٪ل َوأََ ِ ٧ت َزاخٔ َ٠طُ
اک َ٨ِ ٣زَٔ ُٟ
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َُ ٟض َ٤ا َٓإٔنِّی َٗ ِس َرأَیِ ُت ُُ ٨ِ ٣ذ َّ
 ١اَلِ َ َّو ُ٢
اِ ٠ٟی َٔ ٠ة ًَ َح ّبا ٓ ََ٤ا صَ َذا َّأ ٟذی َرأَیِ ُت َٗا ََ َٗ ٢اَل لٔی أَ َ٣ا ِ َّٔ٧ا َسِ ُ٨دبٔ ٍُ َک أَ َّ٣ا اٟزَّ ُج ُ
َّأ ٟذی أَ َتی َت ًََ٠یطٔ یُ ِث ََ ُّ ٠رأِس ُط بٔا ِٟححز ٔ َٓإُٔ َّ ٧ط اَّ ٟز ُج ُ ِ
١
آَٓ ٪ي َ ِ ٍ ُٓ ُـ ُط َو َی َُ ٨ا ٩ِ ًَ ٦اٟؼَّ ََلة ٔ ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَةٔ َوأَ َّ٣ا اَّ ٟز ُج ُ
ُق َ
ُ
َ َ
ِ
ِ
َ ١یأ ُخ ُذ ا ِِ ُ ٟ
َ ١ي ِِ ُسو ٔ ٩ِ ٣بَ ِيتٔطٔ ٓ ََیٔ ِٜذ ُب
ْخ ُظ ِلٔ َی ََٗٔا ُظ َو ًَ ِيُ ُ٨ط ِلٔ َی ََٗٔا ُظ َٓإُٔ َّ ٧ط اَّ ٟز ُج ُ
ُرش َ ُ
َ ٔط ِس ُٗ ُط ِلٔ َی ََٗٔا ُظ َو َُ ٔ ٨ِ ٣
َّأ ٟذی أَ َت ِی َت ًََِ ٠یطٔ ي َ ِ
ا ِل َِ ٜذبَ َة َت ِبِ ُّ ُ٠اْلٓ َ
١
َاَ ٚوأَ َّ٣ا اِّ ٟز َجا َُ ٢واَ ٨ِّ ٟشا ُئ ا َِ ٌُ ٟزاةُ َّأ ٟذ َ
ی ٩فٔی ِٔ ٣ث ٔ ١ب ٔ َ٨ا ٔ
ئ اٟت َّ ُّ٨ورٔ َٓإُٔ َّ ٧ض ِ ٥اٟزَُّ٧اةُ َواٟزَّ َوانٔی َوأَ َّ٣ا اَّ ٟز ُج ُ
ُِکی ُط ا ِِ ٤َ ٟزآة ٔ َّأ ٟذی ً ٔ َِ ٨س ا٨َّ ٟارٔ َی ُح ُّظ َضا
 ١ال َ ٔ
 ١اِّ ٟزبَا َوأَ َّ٣ا اَّ ٟز ُج ُ
َّأ ٟذی أَ َت ِی َت ًََِ ٠یطٔ َي ِش َبحُ فٔی اَ ٨َّ ٟضز ٔ َویُ ِ ٥ُ َ٘ ٠ا َِ ٟح َح َز َٓإُٔ َّ ٧ط آک ٔ ُ

َّ ١
َّ ١أ ٟذی فٔی اَّ ٟز ِو َؿةٔ َٓإُٔ َّ ٧ط ِٔبِ َزاصٔی َُ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ َّ٣ا
اٟلؤی ُ
ک َخازٔ َُ ٪ج َض ََّ ٥َ ٨وأَ َّ٣ا اٟزَّ ُج ُ
َو َي ِش َعی َح ِوََ ٟضا َٓإُٔ َّ ٧ط َ٣اْ ٔ ٟ
رشٔٛي َن َٓ َ٘ا َ٢
ا ِٟو ٔ َِ ٟسا َُّ ٪أ ٟذ َ
ِٔطة ٔ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ب ٌِ ُف ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َوأَ ِو ََلزُ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
یَ ٩ح ِو َُ ٟط َٓک ُ ُِّ ٣َ ١وُٟوز ٕ ََ ٣
ات ًَل َی ا َِ ِ ٟٔ
ِط َٗبٔی ّحا َٓإُٔ َّ ٧ض ِِ َٗ ٥و ْ٦
رشٔٛي َن َوأَ َّ٣ا ا ِِ َ٘ ٟو َُّ ٦أ ٟذ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِو ََلزُ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ِط ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ح َش ّ٨ا َو َط ِ ْ
ی ٩کَاُ ٧وا َط ِ ْ

آِ َس ِّیئّا َت َحا َو َز اہللُ ًَ ُِ ٨ض ِ٥
َخَُ ٠لوا ًَ ََّ ٤ل َػاّ ٔ ٟحا َو َ َ
ؤملمنباشہؾ،اوباشہؾ،اامسلیع نباربامیہ،وعػ،اوبراجء،رمسہ نبدنجب ےسرفاتی ےہہکاںوہں ےن ایبؿ ایکہکروسؽاہلل

یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ارثک ایبؿ رفامےت ےھتہک مت ںیم ےس یسک صخش ےن وکح  وخاب داھکی ےہ؟ سج ےن وکح  وخاب داھکی وہات فہ
ایبؿرکداتی وجاہللاچاتہآپ ےناکی حبصرفامایہکریمےاپسراتدفآےنفاےلرفےتشآےئافرےھجمااھٹایافر ھجم ےساہکہکےئلچ
ہ
ںیماؿ دفونںےکاسھت الچ مہاکیصخشےکاپسےچنہپوجلوہااھتافر دفرسااسےک اپسرھتپےیلڑھکااھت فہاس ےکرسرپ رھتپ
کنیھپرک امرات سج ےس اس اک رس ٹھپ اجات افر رھتپ ڑلکھ رک دفر اجات فہ رھتپ ےک ےھچیپ اجاتاس وکڑکپات افر رھتپ ےل رک ایھبفا س
ںیہنوہےناپاتہکاساکرسکیھٹوہاجاتاسیجہکےلہپاھترھپاسےکاپسولنرکآاتافراسرطحرکاتاسیجہکےلہپایکاھت،ںیمےن
اؿدفونںےسوپ اھچاحبسؿاہلل۔ہیوکؿںیہاؿدفونںےناہکہکآےگںیلچمہےلچوتاکیآد یےکاپسےچنہپوجھٹیپےکلبتچ
ہ
ل وہا اھت افر اکی دفرسا آد ی اس ےک اپس ولےہ اک اکی ڑکٹا ےیل ڑھکا اھت افر اس ڑکٹے ےس اس یک ابھچن وک دگی کت افر ےنھتن وک
دگی کت افر اکی آھکن وک دگی ریچ ات اھت۔وعػ اک ایبؿ ےہ ہک اوبراجء ارثک اس رطح اہک رکےت ےھت ہک فہ اکی رطػ ےس ریچ رک
دفرسی رطػ ریچات اھت افر اس اجبن ےس ریچےن ےس افرغ یھب ہن وہ اپات ہک فہ اجبن ےلہپ یک رطح ایھچ وہاجیت ےہ رھپ ایس رطح
رکاتاسیجہکیلہپرطحایکاھتںیمےناہکہکاحبسؿاہلل۔ہی دفونںوکؿںیہ؟اؿدفونںےناہکہکآےگںیلچمہےلچوتاکیونترےک
اپسےچنہپآپےنرفامایہکےھجمایخؽےہہکںیمےنفاہںوشرفلغیکآفازینسمہےناسںیماھجکنرکداھکیوتاسںیمھچکرمدافر
وعرںیتربہنہرظنآںیئنجےکےچیناؿےکاپسآگیکٹپلآیتبجاؿےک اپسٹپلآیتوتفہزفرےسےنخیچےتگلںیمےنوپاھچ
ہکہیوکؿولگںیہ؟اؿدفونںےناہکہکآےگںیلچمہآےگڑبےھوتاکیرہنےکاپسےچنہپ،ںیمےنایخؽایکہکاساکرگنوخؿ
یکرطحرسخاھتافررہنںیماکیآد یوکداھکیوجریتراہاھتافررہنےکانکرےرپاکیآد یڑھکااھتسجےکاپستہبےسرھتپعمج
ےھت بج فہ ریتےن فاال ریت رک اس ےک اپس آات وت اس ےک اسےنم اانپ ہنم وھکؽ داتی وت فہ اس ےک ہنم ںیم اکی رھتپ ڈاؽ داتی رھپ فہ
ریتےن اتگ افراس ےکاپسولنرکآات افر بج یھبولن رکآاتوتہنم وھکؽداتی افرفہ اس ےکہنم ںیمرھتپ ڈاؽداتی ںیمےن وپاھچ
ہکہیوکؿےہ؟وتاؿدفونںےناہکہکآےگںیلچآےگںیلچمہآےگڑبےھوتاکیصخشےکاپسےچنہپوجہکاہنتیرکہہیارظنمل
اھتےسیجہکمتتہبیہدبوصرتآد یوکدوھکیافراسےکاپسآگیھتفہاسوکالجراہاھتافراسےکاچرفںرطػدفڑراہاھت ںیم
ےن وپاھچ ہی وکؿ ںیہ؟ اںوہں ےن اہک ہک آےگ ےیلچ آےگ ےیلچ ،مہ ڑبےھ وت اکی ابغ ںیم ےچنہپ اہجں لصف رعیب ےک رہ مسق ےک وھپؽ
ےگل وہےئ ےھت افراس ےک درایمؿ اکی صخش اھت سج اک دق اانت رلی اھتہکاس ےک رس یک ابملح  ےک ببس ںیم اںیہندھکی ںیہناکس
افراؿےکاچرفںرطػ تہبےسڑلےکرظنآےئہکاےنتیھبکںیہندےھکیےھتںیمےناؿےسوپاھچہکہیوکؿںیہ۔اؿدفونں
ےن اہک ہک آےگ ےیلچ مہآےگ ڑبےھ وت اکی ڑبے ابغ ےک اپس ےچنہپ ہک اس ےس ڑبا افر وخوصبرت ابغ ںیم ےن یھبک ںیہن داھکی اؿ
دفونںےنھجمےساہکہکاسرپڑچےیھمہڑچےھوتاکیرہش رظنآایسجںیماکیاٹنیوسےنیکافراکیاٹنیاچدنییکیگلوہح 
یھتمہاسرہشےکدرفازےےکاپسےچنہپافروھکےنلےکےیلاہکوتدرفازہامہرےےیلوھکؽدایایگمہادنرےئگوتفاہںمہھچکولگ

رظن آےئ نج ےک فص دبؿ وت تہب یہ وخوصبرت ےھت اسیج ہک مت یسک آد ی وک وخوصبرت دےتھکی وہ افر فص تہب یہ دبوصرت
ےھتاسیجہکمتیسکوکدبوصرتداتھکیوہاؿدفونںےناؿولوگںےساہکہکاسرہنںیمرگاجؤاکیرہنرعضںیمہہبریہیھتاساک
اپیناخصلدیفساھتانچہچنفہولگےئگافراسںیمرگڑپے رھپفہولگامہرےاپسآےئ وتاؿیکدبوصریت اجیتریہیھتافرتہب
یہ وخوصبرت وہ ےئگ ےھت اؿ دفونں ےن ھجم ےس اہک ہک ہی تنج دعؿ ےہ افر ہی آپ اک اقمؾ ےہ ںیم ےن اینپ اگنہ دنلب یک وت ہی ابلکل
دیفس ارب یک رطح اکی لحم اھت ،اؿ دفونں ےن اہک ہک ہی آپ اک لحم ےہ ںیم ےن اؿ دفونں ےس اہک ہک اہلل مت دفونں وک ربتک اطع
رفامےئ ،ےھجم وھچڑ دف ہک ںیم اس ےک ادنردالخ وہاجؤں اؿ دفونں ےن اہک ہک ایھب وت ںیہن رگم آپ اس ںیم رضفر دالخ وہں ےگ
آپ ےن رفامایہک ںیم ےن اؿدفونں ےس اہکہک رات رھب ںیم ےن بیجع بیجع زیچںی دیھکی ںیہ وت ایک زیچںیںیھت وجںیم ےندیھکی
ںیہاؿدفونںےناہکہک ایھبایبؿےیکدےتیںیہالہپآد یفہسجےکاپسآپآےئاساکرسرھتپےسوتڑااجراہاھتفہصخشےہوج
رقآؿ اید رک ےک وھچڑداتی ےہ افر رفض امنز ےس ےب رپفایہرکات ےہ افر فہصخش سج اک انھتناسیک دگیکت ریچا اج راہ اھت فہ صخش
ےہوج حبصحبص ا ےن رھگےس لکنرکاوف اںیہالیھپات اھت وج اسریداین ںیملیھپاجیتںیھت افرربہنہرمدافروعرںیت وج ونترںیمدںیھکی
ںیھتوتفہزاناکررمدافرزاناکروعرںیتںیھتافرفہصخشوجرہنںیمریتراہاھتافرآپاسرپےسذگرےےھتافرفہرھتپاک ہمقانبراہ
اھتفہوسداھکےنفاال افرفہ دبوصرتآد یوجآپوکآگ ےکاپسرظن آای افروجآگ ڑھباکرکاسےکاچرفں رطػدفڑراہ اھتفہ
ئت
امکل درف)ہغ دفزخ ےہ افر فہ دراز دق آد ی وج ابغ ںیم آپ وک رظن آےئ فہ رضحت اربا ن م ہیلع امالسؾ ےھت افر فہ ےچب وج اؿ ےک
اچرفںرطػآپےندےھکیفیہےچبےھتوجرطفتاالسؾرپ رمے۔رافیاکایبؿےہہکضعباملسمونںےنایبؿایکہکاےاہلل
ےک روسؽ افر رشمنیک ےکےچب۔ وت روسؽ اہلل ےنرفامایہک رشمنیک ےکےچب فہ ولگ نج اک فص ہصحتہب وخوصبرت افر فص
تہبدبوصرتاھتفہولگےھتوہنجںےنےلمےلجاکؾےیک۔(ینعاےھچیھبافرربےیھب)اہللےناؿیکاطخؤںوکاعمػرکدای۔
رافی  :ؤملمنباشہؾ،اوباشہؾ،الیعمسنباربامیہ،وعػ،اوبراجء،رمسہنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسزیچاکایبؿوجاہللاعت یےکوقؽںیمآایےہہکڈرفاسےنتفےسوجمتںیمےسرصػ...

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسزیچاکایبؿوجاہللاعت یےکوقؽںیمآایےہہکڈرفاسےنتفےسوجمتںیمےسرصػاظوملںیہوکںیہنےچنہپاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1930

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،برش بَ ٩سی٧ ،آٍ ب٤ً ٩ز ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ ،اس٤اء

اَّٟس ِّی َح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ُِ ٠َ ٣ی ََ ٜة َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت أَ ِس َ٤ا ُئ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
رش بِ ُٔ َّ ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ض ُٔ ٩ِ ٣زونٔی َٓأَُٗو ُ ٢أ ُ ًَّٔ٣ی َٓ ُی َ٘ا ََُ ٢ل َت ِسرٔی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أََ٧ا ًَل َی َح ِوضٔی أََ ِ ٧ت ٔوزُ َ ٩ِ ٣یَزٔزُ ًَل َ َّی َٓ ُی ِؤ َخ ُذ ب ٔ َ٨ا ٕ

َ٣ظَ ِوا ًَل َی ا ِِ َ٘ ٟض َُقی َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة َّ
ک أَ ِِ َ ٧ ٪ز ٔج ٍَ ًَل َی أَ ًِ َ٘اب ٔ َ٨ا أَ ِو نُ ِٔت َ َن
اُ ٠ٟض ََّّ٧ِٔ ٥ا َن ٌُوذُ ب ٔ َ
َ

یلعنبدبعاہلل،رشبنبرسی،انعفنبرمع،انبایبملنکہ،اامسء،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکیتںیہآپےنرفامایںیما ےن
وحضرپاؿولوگںاکااظتنررکفںاگ،وجریمےاپسآںیئےگ ،سھچکولگریمےاسےنمےسڑکپےاجںیئےگوتںیموہکںاگہک
ہیریمیاتمےہوتوجابےلماگہکمتںیہناجےتنہکاںوہںےناہمترےدعبایکایکہیولگاےٹلاپؤںرھپےئگےھت۔انبایبملنکہ
ےناہکاےاہللمہریتیانپہامےتگنںیہاسابتےسہکاےٹلرھپاجںیئ،ایہنتفںیمڑپاجںیئ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،رشبنبرسی،انعفنبرمع،انبایبملنکہ،اامسء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسزیچاکایبؿوجاہللاعت یےکوقؽںیمآایےہہکڈرفاسےنتفےسوجمتںیمےسرصػاظوملںیہوکںیہنےچنہپاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1931

٣وسی ب ٩اس٤اًی ،١ابوًوا٧ہِ٣ ،ي ٍہ ،ابووائ ،١حرضت ًبس اہلل
راوی :
ٰ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِٔ٣ُ ٩ي َ ٍ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ َٕٔٗ ١ا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

َّ َ
اَ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٢حًَّی ِٔذَا أَص َِویِ ُت َٔلَُ٧او ٔ َُ ٟض ِ ٥ا ِخ ُتُ ٔ ٠حوا ُزونٔی َٓأَُٗو ُ ٢أَ ِی َر ِّب أَ ِػ َحابٔی
َفكًَُ ٥ِ ُٜل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
ق َٟي ُ ِ ٍٓ ٌََِ َّ٩لٔ َ َّی رٔ َج ْ
َو َس ٥َ ٠أَ٧ا َ َ
َي ُ٘و ََُ ٢ل َت ِسرٔی َ٣ا أَ ِح َسثُوا َب ٌِ َس َک
ومیسنباامسلیع،ا وبوعاہن،ریغمہ،اوبفالئ،رضحتدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکںیموحضرپاہمترا شیہمیخوہںاگمتںیمھچکولگریمےاسےنمالںیئاجںیئےگاہیںکتہکںیموکھجںاگہکاؿوک
اپین الپؤں وت فہ ریمےاسےنم ےس چنیھک ےئلاجںیئ ےگ ںیم وہکں اگ اے اہلل ہی ریمےاسیھت ںیہ وت اہلل اعت ی رفامںیئ ےگ ہک مت ںیہن
اجےتنہکاؿولوگںےناہمترےدعبیئنابتدیپایک۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،اوبوعاہن،ریغمہ،اوبفالئ،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسزیچاکایبؿوجاہللاعت یےکوقؽںیمآایےہہکڈرفاسےنتفےسوجمتںیمےسرصػاظوملںیہوکںیہنےچنہپاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1932

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍ ،يٌ٘وب بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

وب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
َّ
َ
َفكًَُ ٥ِ ُٜل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
َ َب ُٔ ٨ِ ٣ط َو َٔ َ ٩ِ ٣
ق ٓ َََ ٩ِ ٤و َر َز ُظ َ ٔ
َ َب ُٔ ٨ِ ٣ط َ ٥َِ ٟیوِ َ٤أ ِ َب ٌِ َس ُظ أَبَ ّسا َٟيَ ٍٔزُ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أَ٧ا َ َ
غ َوأََ٧ا أ ُ َح ِّسث ُ ُض َِ ٥ص َذا
رع ُٓ ُض َِ ٥و َي ٌِزُٔٓونٔی ث ُ َّ ٥یُ َحا ُ ٢بَ ِیىٔی َوبَ ِي َُ ٨ض َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو َحازََٔ ٓ ٕ ٦شٌَ ٔ٤ىٔی ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی ًَیَّا ٕ
ًَل َ َّی أَٗ َِو ْا ٦أَ ِ ٔ

َٓ َ٘ا ََ ٢ص ََ ٜذا َسَ ٌِ ٔ٤ت َس ِض َّل َٓ ُُِ٘ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢وأََ٧ا أَ ِط َض ُس ًَل َی أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ََ ٟشُ ٌِ ٔ٤ت ُط َیزٔی ُس ٓ ٔیطٔ َٗا َُ َّ ٧ِٔ ٢ض ِ٣ٔ ٥ىِّی َٓ ُی َ٘ا ُ٢
ک ََل َت ِسرٔی َ٣ا بَ َّسُٟوا َب ٌِ َس َک َٓأَُٗو ُُ ٢س ِح ّ٘ا ُس ِح ّ٘ا  ٩ِ ٤َ ٔ ٟبَ َّس ََ ٢ب ٌِسٔی
َِٔ َّ ٧
ییحی نب ریکب ،وقعیب نب دبعارلنمح ،اوباحزؾ ،لہس نب دعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکںیموحضرپاہمترا شیرفوہںاگ،وجصخشوحضرپآےئاگ،فہاسےسےئپاگافروجےئپاگوتاس
ےک دعب یھبک اس وک ایپس ہن ےگل یگ ،ریمے اپس ھچک ولگ الےئ اجںیئ ےگ وت ںیم اؿ وک اچہپؿولں اگ افر فہ ےھجم اچہپؿ ںیل ےگ ،رھپ
ریمے افر اؿ ےکدرایمؿ (اجحب احلئ) وہاگ ،اوباحزؾ ےن اہکہک بج ںیمامعنؿ نبایعش ےس ہی دحثی ایبؿرک راہ اھت وت اںوہں
ےنوپاھچ ایکایسرطحمتےن لہسےسانسےہ؟ںیمےناہکاہں،اںوہںےن اہک ںیماوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےک قلعتم
وگایہداتی وہںہک اؿ وکاس زایدیت ےکاسھت رفاتی رکےت وہےئ انسہکآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہک ہیولگ ھجم ےس
ںیہ وت اہک اجےئ اگ مت ںیہن اجےتن وج دبتیلی اںوہں ےن اہمترے دعب یک ےہ ںیم وہکں اگ ،تنعل ،تنعل وہ ،سج ےن ریمے دعب دبؽ
دای۔
رافی  :ییحینبریکب،وقعیبنبدبعارلنمح،اوباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسزیچاکایبؿوجاہللاعت یےکوقؽںیمآایےہہکڈرفاسےنتفےسوجمتںیمےسرصػاظوملںیہوکںیہنےچنہپاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1933

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ب ٩سٌیس ،اً٤ع ،زیس ب ٩وہبً ،بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ َُ ٩وصِبٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٨َ َٟ ٢ا
َّ
َّ
ُ
ُکوَ َ ٧ضا َٗاُٟوا ٓ ََ٤ا َتأ ِ ُ٣زَُ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أَ ُّزوا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥ِ َُّٜ٧ِٔ ٥َ ٠ست َ َ ٍ ِو ََ ٪ب ٌِسٔی أَثَ َز ّة َوأ ُّ ٣ورا تُ ُِ ٔ ٨
َِِٔ ٟیض ٔ َِ ٥ح َّ٘ ُض َِ ٥و َسُ٠وا اہللَ َح َّ٘٥ِ ُٜ
دسمد،ییحینبدیعس،اشمع،زدینبفبہ،دبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکمہےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامایہکرقنعبی مت وخشی رپفری افر اےسی اومر دوھکی ےگ وجںیہمت ربے ولعمؾ وہں ےگ،ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپںیمہسکابتاکمکحدےتیںیہآپےنرفامایہکمتیاکؾوکاؿاکقحددیفافراہللےسمتاانپقحاموگن۔

رافی  :دسمد،ییحینبدیعس،اشمع،زدینبفبہ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسزیچاکایبؿوجاہللاعت یےکوقؽںیمآایےہہکڈرفاسےنتفےسوجمتںیمےسرصػاظوملںیہوکںیہنےچنہپاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1934

راوی ٣ :شسزً ،بساٟوارث ،جٌس ،ابواٟزجاء ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ ِ ٩أَبٔی َر َجا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ات ٔ٣ي َت ّة َجاصَّٔ ٔ ٠ی ّة
اٟشَِ ٠لا ٔٔ ٪طب ِ ّ ٍا ََ ٣
َٔ
ِ َد ُّٔ ٩ِ ٣
َک َظ ٔ ٩ِ ٣أَ ٔ٣ي ٍٔظ ٔ َط ِیئّا ََِٓ ٠ی ِؼب ٔ ِ ٍ َٓإُٔ َّ ٧ط ََ َ ٩ِ ٣
دسمد ،دبعاولارث ،دعج ،اوبارلاجء ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ
ےن رفامای ہک وج صخش ا ےن اریم ےس وکح  انوگار زیچ دےھکی وت اس وک ربص رکان اچےیہ اس ےئل ہک وج صخش ابداشہ یک ااطتع ےس اکی
ابتشلیھبابرہوہاوتفہاجتیلہیکومترما۔
رافی  :دسمد،دبعاولارث،دعج،اوبارلاجء،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدمترقنعبیایسیابںیتدوھکیےگںیہنجمترباوھجمس...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدمترقنعبیایسیابںیتدوھکیےگںیہنجمترباوھجمسےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1935

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪ح٤از ب ٩زیس ،جٌس ،ابوًث٤ا ،٪ابورجاءً ،لارزی ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض
اَ ٪ح َّسثَىٔی أَبُو َر َجا ٕئ ا َِ ٌُ ٟلارٔز ٔ ُّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ٌِسٔ أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َّ
َّ
َ
َ
َار َٚ
ُکصُطُ ََِٓ ٠ی ِؼبٔ ٍِ ًََِ ٠یطٔ َٓإُٔ َّ ٧ط ََ ٓ ٩ِ ٣
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢رأی ٔ ٩ِ ٣أ ٔ٣ي ٍٔظ ٔ َط ِیئّا یَ ِ َ
ات ٔ٣ي َت ّة َجاصَّٔ ٔ ٠ی ّة
ات ِ ٔ ََّل ََ ٣
ا َِ ٟح َ٤ا ًَ َة ٔطب ِ ّ ٍا ٓ َََ ٤
اوباامعنلؿ ،امحد نب زدی ،دعج ،اوبنامثؿ ،اوبراجء ،اطعردی ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
رفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہکوجصخشا ےناریمےسوکح اکیابتدےھکیوجاس وکاندنسپوہوتاسوکاچےیہہکربصرکے،اس
ےئلہکوجصخشامجتعےساکیابتشلدجاوہایگافررمایگوتفہاجتیلہیکومترما۔
رافی  :اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،دعج،اوبنامثؿ،اوبراجء،اطعردی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدمترقنعبیایسیابںیتدوھکیےگںیہنجمترباوھجمسےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1936

راوی  :اس٤اًی ،١اب ٩وہب٤ً ،زو ،بٜي ٍ ،بَّس ب ٩سٌیس ،ج٨ازہ ب ٩ابی ا٣یہ

َّس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ج َ٨ا َز َة بِ ٔ ٩أَبٔی أ ُ ََّ ٣ی َة َٗا ََ ٢ز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی
َ ١ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

ک اہللُ َح ِّس ِث ب ٔ َحس ٕ
ک اہللُ بٔطٔ َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ٔیث َی َِ ٌُ َٔ ٨
ًُ َبا َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َوص َُو َ٣ز ٔ ْیف ُٗ ِ٨َ ٠ا أَ ِػ ََ ٠ح َ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ز ًَاَ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠با َي ٌِ َ٨ا ُظ َٓ َ٘ا ََ ٔ ٓ ٢امی أَ َخ َذ ًَ َِ ٠ي َ٨ا أَ ِ ٪بَا َي ٌَ َ٨ا ًَل َی َّ
اٟلا ًَةٔ فٔی
َُّسَ٧ا َوأَثَ َز ّة ًَ َِ ٠ي َ٨ا َوأَ ََِ ٪ل ٨َ ُ ٧ازٔ ََ اَلِ َ َِ ٣ز أَصِ َ٠طُ ِ ٔ ََّل أَ َِ ٪ت َز ِوا َُّ ِ ٛفا بَ َوا ّحا ً ٔ َِ ٨س ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛاہللٔ ٓ ٔیطٔ
َّسَ٧ا َوي ِ ٔ
ُکصٔ َ٨ا َوًُ ِ ٔ
َ٨ِ ٣ظَ ٔل َ٨ا َو ََ ِ ٣

ا٪
ب ُ ِز َص ْ
اامسلیع ،انب فبہ ،رمعف ،ریکب ،رسب نب دیعس ،انجدہ نب ایب اہیم ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولگ ابعدہ نب
اصتمےکاپسےئگفہامیبرےھت،مہولوگںےناہکاےاہللآپاالصحرکدںیآپوکح دحثیایبؿرکںیوجآپےنیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسینسوہاتہکاہللآپوکاساکعفناچنہپےئ،اںوہںےناہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہولوگںوکالبایافرمہےن
آپیک تعییکآپےننجابوتںیکمہےس تعی یفہہیںیھت،ہکمہ تعیرکےتںیہاسابترپمہاینپوخیشافرا ےنمغںیم
افردگنتیتسافروخاحش ی،افرا ےنافرپرتحیجدےیئاجےنیکوصرتںیمںینسےگافرااطتعرکںیےگافروکحتمےکےئلاحومکں
ےسزناعںیہنرکںیےگنکیلاالعہینرفکرپ،سجرپاہللیکرطػےسدلیلوہ۔
رافی  :اامسلیع،انبفبہ،رمعف،ریکب،رسبنبدیعس،انجدہنبایباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدمترقنعبیایسیابںیتدوھکیےگںیہنجمترباوھجمسےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1937

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رعرعہ ،طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک ،اسیس ب ٩حـي ٍ

رع َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ُ َس ِی ٔس بِ ٔ ٩حُ َـيِ ٍ ٕأَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
رع َ َ
َاػبٔ ٍُوا َحًَّی
اس َت ٌِ ََِ ٠٤ت ُٓ ََلّ٧ا َوَ ٥َِ ٟت ِش َت ٌِ٠ِ ٔ٤ىٔی َٗا ََ ٥ِ َُّٜ٧ِٔ ٢ست َ َ ٍ ِو ََ ٪ب ٌِسٔی أَثَ َز ّة ٓ ِ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ
َت ِِ َ٘ ٠ونٔی
دمحمنبرعرعہ،ہبعش،اتقدہ،اسننبامکل،ادیسنبریضحےسرفاتیرکےتںیہاکیصخشیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم
احرضوہاافر رعض ایکہکای روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپ ےنالفںالفں وکاعلمرقمررفامایافرےھجمرقمر ںیہنرفامای،آپ

ےنرفامایہکرقنعبیمتریمےدعبوخشیرپفریدوھکیےگوتربصرکان،اہیںکتہکمتھجمےسالماقترکف۔
رافی  :دمحمنبرعرعہ،ہبعش،اتقدہ،اسننبامکل،ادیسنبریضح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکریمیاتمیکالہتکمکلقعونرمعڑلوکںےکاہوھت...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکریمیاتمیکالہتکمکلقعونرمعڑلوکںےکاہوھتںوہیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1938

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی٤ً ،١زو ب ٩یحٌی ب ٩سٌیس ب٤ً ٩زو ب ٩سٌیس

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َج ِّسی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

َ ٍَ ٣أَبٔی ص َُزیِ َز َة فٔی َِ ٣شحٔ ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َو َ٨َ ٌَ ٣ا َِ ٣ز َوا َُٗ ٪ا َ ٢أَب ُو ص َُزیِ َز َة َسُ ٌِ ٔ٤ت اٟؼَّ از ٔ َ ٚا ِِ ٤َ ٟؼ ُس َ
وٚ

ُ
َقیِ ٕع َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ز َوا ُُ ٨َ ٌِ َٟ ٪ة اہللٔ ًََِ ٠یض ٔ ِّ ٤َِ ٠ُٔ ٥ة َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َِ ٟو ٔطئ ُِت أَ ِ ٪أَُٗو َ ٢بَىٔی
َي ُ٘و ُ ٢صَ َُ َٜ ٠ة أ ًَّٔ٣ی ًَل َی َی َس ِی ُٕٔ ٤َِ ٠ة َٔ ُ ٩ِ ٣
ا ٪ح ٔي َن ُُٜ٠ِّ ٣وا ب ٔ َّ
اٟظأَِٓ ٔ ٦إٔذَا َرآص ُِ٤َِ ٠ُٔ ٥اّ٧ا أَ ِح َساثّا َٗا َ٨َ َٟ ٢ا
ِ ُد ََ ٍَ ٣ج ِّسی ِلٔ َی بَىٔی َِ ٣ز َو َ
ُٓ ََل َٕ ٪وبَىٔی ُٓ ََل ُِٕ ٠ٌََ َٟٔ ٪ت َُٓ ٨ِ ُٜت أَ ِ ُ
ئ أَ َِ ٪یُٜوُ ٧وا ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٨َ ٠ِ ُٗ ٥ا أََ ِ ٧ت أَ ًِ َ٥ُ ٠
ًَ َسی َص ُؤ ََل ٔ
ومیسنباامسلیع،رمعف نبییحی نبدیعس نبرمعف نبدیعس ا ےنداداےک قلعتمرفاتی رکےتںیہاںوہں ےنایبؿ ایک ہک ںیمرضحت
اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم ودہنی ںیم اھٹیب وہا اھت ہک امہرے اسھت رمفاؿ یھب اھت،
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکںیمےناصدؼفدصمفؼ(یلصاہللہیلعفآہلفملس)وکرفامےتوہےئانسہکریمیاتم
یکالہتکرقشیےکونرمعڑلوکںےکاہوھتںوہیگ،رمفاؿےناہکاؿڑلوکںرپاہللیکتنعلوہ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
ےن اہک ہک ارگ مت اچےتہ وہہک ںیمؤالتدفں ہک فہ ینب الفں افر ینب الفں ںیہ وت ںیم ؤالتداتی ،ںیم ا ےندادا ےکاسھت ینب رمفاؿ ےک اپس
بجہکفہاشؾےکامکلےھتاجاتاھت،بجاؿونرمعڑلوکںوکداھکیوتمہےساہکہکاشدیہیڑلےکاںیہنںیمےسوہںمہےناہکآپ

زایدہاجےتنںیہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،رمعفنبییحینبدیعسنبرمعفنبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکرعبیکالہتکےہاسرشےسوجرقبیےہ...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکرعبیکالہتکےہاسرشےسوجرقبیےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1939

راوی ٣ :اٟک ب ٩اس٤اًی ،١ابً ٩ي٨یہ ،زہزی ،رعوہ ،زی٨ب ،ب٨ت ا ٦س٤٠ہ ،ا ٦حبيبہ ،زی٨ب ب٨ت جحع

يب َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
رع َو َة ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
ک بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤اٟزُّصِز ٔ َّی ًَ ِِ ُ ٩
است َِی َ٘ َى أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠اِ ٨َّ ٟوِ ٣ُ ٔ ٦ح ًَّ ٤زا َو ِج ُض ُط َي ُ٘و ََُ ٢ل
َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َّ٩أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت ِ
َ ١ص ٔذظ ٔ َو ًَ َ٘ َس ُسٔ َِیا ُ ٪تٔ ِشٌٔي َن أَ ِو
ود َو َ٣أ ِ ُج َ
َٕ َٗ ِس ا ِٗت َ َ ٍ َب ُٓتٔحَ ا َِ ٟی ِو ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ر ِزَ ٔ ٦یأ ِ ُج َ
ود ِٔ ٣ث ُ
ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َویِ َْ ٌَِ ٠ٟٔ ١ز ٔب ٔٓ َ ٩ِ ٣
وَٗ ٪ا ََ ٢ن ٌَ ِِٔ ٥ذَا َٛث ُ َ ٍ ا َِ ٟد َب ُث
ٔ٣ائ َ ّة ٗٔی َ ١أَِ َ ٧ضُ ٔ ٠
ک َوٓ ٔي َ٨ا اٟؼَّ اُ ٔ ٟح َ
امکل نب اامسلیع ،انب ہینیع ،زرہی ،رعفہ ،زبنی ،تنب اؾہملس ،اؾ ہبیبح ،زبنی تنب شح ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ
ایک ہک یبن یلص اہللہیلع فآہل فملسدنین ےس دیبار وہےئ وت آپ اک رہچہ رسخ اھت ،افر آپ رفام رےہ ےھتہک اہلل ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن
ےہرعبیکالہتکےہاسرشےسوجرقبیےہ،آجایوججاموججیکدویارےساسدقروھکؽدایایگافرایفسؿےنونےایوسےک
ےئل ا یلگ ابدنیھ(ینعرعب ےک رط ہق رپااشرہ ےکےئل) یسک ےن وپاھچ ایک مہ یھب الہک وہاجںیئ ےگ ہکبج مہ ںیماصحلولگ یھب
وموجدںیہ،رفامایہکاہں،ہکبجن بتثیکرثکتوہیگ۔
رافی  :امکلنباامسلیع،انبہینیع،زرہی،رعفہ،زبنی،تنباؾہملس،اؾہبیبح،زبنیتنب شح

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

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکرعبیکالہتکےہاسرشےسوجرقبیےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1940

راوی  :ابونٌی ،٥ابً ٩ي٨یہ ،زہزی( ،زوَسی س٨س) ٣ح٤وزً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،رعوہ ،اسا٣ہ ب ٩زیس

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ح و َح َّسثَىٔی َِ ٣ح ُ٤و ْز أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
َ َٖ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی أُك ُ ٕ ٩ِ ٣ٔ ٥آكَا ٔ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓ َ٘ا َ٢
رع َو َة ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أَ ِ َ
ُِ
ِط
َص َِ ١ت َز ِو َ٣َ ٪ا أَ َری َٗاُٟوا ََل َٗا ََٓ ٢إٔنِّی ََلَ َری ا ِٔٔ ٟت َ َن َت َ٘ ٍُ خ ََٔل َ ٢ب ُ ُیوتَٔ َٛ ٥ِ ُٜو ِٗ ٍٔ ا ِٔ ِ َ٘ ٟ

اوبمیعن ،انب ہینیع ،زرہی( ،دفرسی دنس) ومحمد ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،ااسہم نب زدی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن
ایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسودہنیےکیسکےلیٹرپڑچےھافررفامایہکمتدھکیرےہوہوجںیمدھکیراہوہںولوگںےناہکںیہن
وتآپےناراشدرفامایہکںیمونتفںوکدھکیراہوہوجاہمترےرھگفںےکادنرابرشیکرطحربےنسفاےلںیہ۔
رافی  :اوبمیعن،انبہینیع،زرہی(،دفرسیدنس)ومحمد،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،ااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونتفںےکاظرہوہےناکایبؿ...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںےکاظرہوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1941

راوی ً :یاغ ب ٩وٟیسً ،بساَلًلی٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،سٌیس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَی ُ
َّاغ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اَلِ َ ًِل َی َح َّسث َ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟظ ُّح َو َتوِ َضزُ ا ِٔٔ ٟت َ ُن َو َیِٜثُ ٍُ ا َِ ٟض ِز ُد َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی َ ٥ص َُو َٗا َ٢
َ ١ویُ َِ ٠قی ُّ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَ َت َ٘ َار ُب اٟزَّ َ٣ا َُ ٪و َی ُِ ُ٘ ٨ؽ ا ُِ ٤َ ٌَ ٟ
َ ١و َٗا َُ ٢ط ٌَ ِی ْب َویُوُُ ٧ص َو َّ
اِ ٠ٟی ُث َوابِ ُ ٩أَخٔی اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
 ١ا ِِ َ٘ ٟت ُ
ا ِِ َ٘ ٟت ُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ایعشنبفدیل،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،دیعس،رضحت اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہآپ ےنرفامایہکایقتم
اک زامہن رقبی وہاگ ،وت لمع مک وہاجںیئ ےگ لخب دیپا وہاجےئ اگ ،ےنتف اظرہ وہ اجںیئ ےگ افر رہج یک رثکت وہیگ ولوگں ےن وپاھچ ای
روسؽاہللرہجایکےہ؟آپ ےنرفامای ،لتق ،لتق،افر بیعشفویسنفثیل،افرزرہی ،ےکربادرزادہوباہطسزرہی،دیمح،رضحت
اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :ایعشنبفدیل،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںےکاظرہوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1942

٣وسی ،اً٤ع ،ط٘یٙ
راوی ً :بیس اہلل بٰ ٩

وسی َٓ َ٘اَلَ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
وسی ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
یَٗ ٙا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َِ ًَ ٍَ ٣ب ٔس اہللٔ َوأَبٔی َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠بَي ِ َن َی َس ِی َّ
١
َ ١ویُ ِز َٓ ٍُ ٓ َٔیضا ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟویَِٜثُ ٍُ ٓ َٔیضا ا َِ ٟض ِز ُد َوا َِ ٟض ِز ُد ا ِِ َ٘ ٟت ُ
اٟشا ًَةٔ ََلَیَّا ّ٣ا یَ ِ٨ز ٔ َُٔ ٓ ٢یضا ا َِ ٟح ِض ُ
دسمد،دیبعاہلل نبومیس ،اشمع ،قیقشےسرفاتی رکےتںیہاںوہں ےنایبؿ ایکہک ںیمدبعاہلل ،افراوبومٰیس ےکاسھت اھتہک اؿ

دفونںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکایقتمےسدنچدؿےلہپاےسیوہںےگاؿںیمملعااھٹایلاجےئاگ،افر
اہجتلاطریوہاجےئیگافررہجیکرثکتوہیگافررہجےسرمادلتقےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبومٰیس،اشمع،قیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںےکاظرہوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1943

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤ع ،ط٘یٙ

وسی َٓ َت َح َّسثَا َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا َط٘ ٔ ْ
یَٗ ٙا ََ ٢جََ ٠ص ًَ ِب ُس اہللٔ َوأَبُو َُ ٣
وسی َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠بَي ِ َن َی َس ِی َّ
َ ١و َیِٜثُ ٍُ ٓ َٔیضا
اٟشا ًَ ٔة أَیَّا ّ٣ا یُ ِز َٓ ٍُ ٓ َٔیضا ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟویَ ِ٨ز ٔ َُٔ ٓ ٢یضا ا َِ ٟح ِض ُ
َُ ٣

١
ا َِ ٟضزِ ُد َوا َِ ٟض ِز ُد ا ِِ َ٘ ٟت ُ

رمعنبصفح،صفح،اشمع،قیقش ایبؿرکےتںیہہکدبعاہللافراوبومٰیسےھٹیبوہےئابںیترکرےہےھتوترضحتاوبومٰیسےناہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہل فملس ےناراشدرفامایہک ایقتمےس ھچکدؿےلہپملعااھٹایل اجےئ اگافراہجتللیھپ اجےئیگ افررہج
یکتہبزایدہرثکتوہاجےئیگافررہجےسرمادلتقےہ۔
رافی  :رمعنبصفح،صفح،اشمع،قیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

ونتفںےکاظرہوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1944

راوی ٗ :تيبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابووائ١

وسی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ َٕٗ ١ا َِ ٢نِّٔی ََ ٟحاْ ٔ ٟص َِ ًَ ٍَ ٣ب ٔس اہللٔ َوأَب ٔی َُ ٣
١
وسی َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط َوا َِ ٟضزِ ُد بَٔ ٔ ٠شا ٔ ٪ا َِ ٟح َبظَ ةٔ ا ِِ َ٘ ٟت ُ
َُ ٣
ہبیتق ،رجری ،اشمع ،اوبفالئ ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم دبعاہلل افر اوب ومٰیس ےکاپس اھٹیب وہا اھت وت رضحت اوب ومٰیس ےن اہک ںیم ےن
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسےکلثمانسےہافررہجویشبحںیکزابؿںیملتقوکےتہکںیہ۔
رافی  :ہبیتق،رجری،اشمع،اوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںےکاظرہوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1945

راوی ٣ :ح٤سبظار٨ُ ،سر ،طٌبہ ،واػ ،١ابووائ ،١حرضت ًبس اہلل

اػ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ َوأَ ِح ٔشبُ ُط َرٓ ٌََ ُط َٗا َ ٢بَي ِ َن
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩و ٔ
َی َس ِی َّ
 ١بَٔ ٔ ٠شا ٔ ٪ا َِ ٟح َبظَ ةٔ َو َٗا َ ٢أَبُو
وسی َوا َِ ٟض ِز ُد ا ِِ َ٘ ٟت ُ
اٟشا ًَةٔ أَیَّ ُا ٦ا َِ ٟضزِ ٔد َیزُو َُٔ ٓ ٢یضا ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟو َیوِ َضزُ ٓ َٔیضا ا َِ ٟح ِض ُ
َٗ ١ا َ ٢أَبُو َُ ٣
َّ
َک أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَیَّ َا٦
ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی أَُ َّ ٧ط َٗا َِ ٌَ ٔ ٟ ٢ب ٔس اہللٔ َت ٌِ َ ٥ُ ٠اَلِ َیَّ َا ٦أًٟی ذَ َ َ
ض َ ٩ِ ٣تُ ِسر ُِٔ ٛض َِّ ٥
اٟشا ًَ ُة َوص ُِ٥
َارٔ ا٨َّ ٟا ٔ
ا َِ ٟضزِ ٔد ِ َ ٧ح َو ُظ َٗا َ ٢ابِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٢

أَ ِح َیائْ
دمحماشبر،دنغر،ہبعش،فا لص،اوبفالئ،رضحتدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہکایقتمےسےلہپرہجےکدؿوہں
ےگ،ملعااھٹایلاجےئاگافراہجتلاظرہوہیگ،اوبومٰیسےناہکہکرہجویشبحںیکزابؿںیملتقوکےتہکںیہافراوبوعاہنےنوباہطس
اعمص،اوبفالئ،ارعشیےسرفاتیرکےتںیہہک اںوہںےندبعاہللےساہکہکمتاؿدفونںوکاجےتنوہنجےکقلعتمروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک اؿ ںیم رہج وہاگ ،اسیج ہک یلہپ دحثی ںیم سگرا ےہ افر انب وعسمد ےن اہک ںیم ےن یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکدبرتنیولگفہوہںےگنجیکزدنیگںیمایقتمآےئیگ۔
رافی  :دمحماشبر،دنغر،ہبعش،فالص،اوبفالئ،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکح زامہنںیہنآاترگماسےکدعبفاالزامہنرباوہاتےہ...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
وکح زامہنںیہنآاترگماسےکدعبفاالزامہنرباوہاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1946

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪زبي ٍیً ،سی

ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّبَيِ ٍ ٔبِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
ٔی َٗا َ ٢أَ َت ِي َ٨ا أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٓظَ ِ َٜوَ٧ا َِِٔ ٟیطٔ َ٣ا َ ٠ِ َ ٧قی ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
اََّ ٔ ِ ٪ل َّأ ٟذی َب ٌِ َس ُظ َ ٌَّ ُٔ ٨ِ ٣ط َحًَّی َت ِِ َ٘ ٠وا َربََّ ٥ِ ُٜسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ٧ ٩ِ ٣ب ٔ ِّیَ ٥ِ ُٜػلَّی اہللُ
ا َِ ٟححَّا ٔد َٓ َ٘ا َِ ٢اػبٔ ٍُوا َٓإُٔ َّ ٧ط ََل َیأتِ ٔی ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜز َْ ٣

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحمنبوی ف،ایفسؿ،زریبی،دعیےسرفاتیرکےتںیہہکمہاسننبامکلےکاپسآےئافراؿاظمملیکاکشتییکوجمہاجحج
یکرطػےسوہےتےھتوتاںوہںےناہکہکربصرکف،اس ےئلہکوکح زامہنںیہنآےئاگرگماسےکدعبفاالزامہناسےسزایدہربا

وہاگیتحےکمتا ےنربےسولمےگ،ںیمےنہیاہمترےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہ۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،زریبی،دعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
وکح زامہنںیہنآاترگماسےکدعبفاالزامہنرباوہاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1947

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،ح ،اس٤اًی ١بزازر اس٤اًی ،١س٠امی٣ ،٪ح٤س ب ٩ابی ًتی ،ٙاب ٩طہاب ،ہ٨س ب٨ت حارث
َفاسیہ ،حرضت ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َ ١ح َّسثَىٔی أَخٔی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ح و َح َّسث َ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
است َِی َ٘ َى
ٔی ٩ِ ًَ ٙابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ًَت ٕ
َفا ٔس َّی ٔة أَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ِ
اب ًَ ِ ٩صٔ ِٕ ٨س ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ٟحار ٔٔث ا َِ ٔ ٟ
ا ٪اہللٔ َ٣اذَا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟدزَائ َٔٔ ٩و َ٣اذَا أُِ٧ز ٔ َ ٩ِ ٣ٔ ٢ا ِٔٔ ٟت َ ٔن َ٩ِ ٣
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َّ ٠ة َٓز ٔ ًّا َي ُ٘و ُُ ٢س ِب َح َ
ِة ٔ
یُوٗ ٔ ُى َػ َواح ٔ َب ا ُِ ٟح ُح َزا ٔ
ت یُزٔی ُس أَ ِز َوا َج ُط ٟٔک َِی ي َُؼ ِّ٠ي َن ُربَّ کَاس َٔی ٕة فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا ًَارٔ َی ٕة فٔی ِاْل ٔ َ
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،ح،اامسلیعربادراامسلیع،امیلسؿ،دمحمنبایبقیتع،انباہشب،دنہتنباحرثرفاہیس،رضحتاؾہملس
ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اکیراتدنینےسربھگاےئوہےئدیباروہےئافرآپرفامرےہےھتہکاحبسؿاہلل،اہللےنےسیکزخاےنانزؽےئکںیہافرسکدقر
ےنتفانزؽےئکےئگںیہ،وکح  ےہوجاؿ رجحےفاویلںینع ازفاجوکاگجدںیاتہک فہامنز ڑپںیھتہبیسوعرںیتایسی ںیہوجداین ںیم
ابلسےننہپفا یںیہافرآرختںیمیگننوہںیگ۔
رافی  :اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،ح ،اامسلیع ربادر اامسلیع ،امیلسؿ ،دمحم نب ایب قیتع ،انب اہشب ،دنہ تنب احرث رفاہیس،

رضحتاؾہملسریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکسجےنمہرپایھتہرااھٹایفہمہںیمےسںیہن...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکسجےنمہرپایھتہرااھٹایفہمہںیمےسںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1948

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ح َِ ٠َ ًَ ١َ ٤ي َ٨ا ِّ
اٟش ََل َح ََِٓ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا

دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجےنمہرپایھتہرااھٹایفہمہںیمےسںیہن۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکسجےنمہرپایھتہرااھٹایفہمہںیمےسںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1949

ابو٣وسی
راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،بزیس ،ابوبززہ ،حرضت
ٰ

وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
ََ ٩ِ ٣ح َِ ٠َ ًَ ١َ ٤ي َ٨ا ِّ
اٟش ََل َح ََِٓ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا
دمحم نب العء ،اوبااسہم ،ربدی ،اوبربدہ ،رضحت اوب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکسجےنمہرپایھتہرااھٹایفہمہںیمےسںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکسجےنمہرپایھتہرااھٹایفہمہںیمےسںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1950

راوی ٣ :ح٤سً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ َِ ٩ص َّ٤اَ ٕ ٦سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل ُي ٔظي ٍُ
اٟش ََل ٔح َٓإُٔ َّ ٧ط ََل َی ِسرٔی َّ ١َّ ٌََ ٟ
أَ َح ُس ًَُ ٥ِ ٛل َی أَخٔیطٔ ب ٔ ِّ
َفة ٕ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
اٟظ ِی َل َ
اَ ٪ی ِ٨ز ٔ َُ فٔی َیسٔظ ٔٓ ََی َ٘ ٍُ فٔی حُ ِ َ
دمحم ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن اراشد
رفامای،متںیمےسوکح صخشا ےناھبح رپایھتہرےسااشرہہنرکےاسےئل ہکفہںیہناجاتنےہہکاشدیاطیشؿاسےکاہھتےسفہ
ایھتہرالچدےافراسیکفہجےسآگےکزگےھںیماجرگے۔
رافی  :دمحم،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکسجےنمہرپایھتہرااھٹایفہمہںیمےسںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1951

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ٪ےن بیاٛ ٪یا ٛہ ٣یں ےن ً٤زو

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٤ِ ٌَ ٔ ٟز ٕو َیا أَبَا َُ ٣ح َّٕ ٤س َسَ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘و َُّ ٣َ ٢ز َر ُج ْ ١بٔ ٔش َضإ ٦
فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٔ ٣ش ِٝبَٔ ٔ ٨ؼاَ ٔ ٟضا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥

یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رمعف ےس اہک ہک اے اوبدمحم ایک آپ ےن اجرب نب دبعاہلل وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ےہ
اکی صخش ھچک ریت ےئل وہےئ دجسم ںیم ےس سگرا وت اس ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس ےک ولھپں وک ڑکپول
اںوہںےناہکاہں۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿےنایبؿایکہکںیمےنرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکسجےنمہرپایھتہرااھٹایفہمہںیمےسںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1952

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪ح٤از ب ٩زیس٤ً ،ز ب ٩زی٨ار ،جابز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩جابٔز ٕ أَ ََّ ٪ر ُج َّل ََّ ٣ز فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس بٔأ َ ِس ُض ِٕ َٗ ٥س أَبِ َسی

نُ ُؼوََ ٟضا َٓأ ُ َٔ ٣ز أَ َِ ٪یأ ِ ُخ َذ بُٔ ُ٨ؼوَ ٔ ٟضا ََل َی ِدس ُٔغ ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا
اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،رمعنبدانیر،اجربریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاکیصخشدجسمںیمےسدنچریتےلرکسگرااؿ
ےکلھپابرہےلکنوہےئےھتوتآپےنمکحدایہکاسےکولھپںوکڑکپولاتہکیسکاملسمؿوکہنےگل۔
رافی  :اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،رمعنبدانیر،اجربریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکسجےنمہرپایھتہرااھٹایفہمہںیمےسںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1953

ابو٣وسی
راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،بزیس ،ابوبززہ ،حرضت
ٰ

وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
یب أَ َح ّسا ٔ٩ِ ٣
ِٔذَا َ٣زَّ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی َِ ٣شحٔ ٔسَ٧ا أَ ِو فٔی ُسوٗ ٔ َ٨ا َو ٌََ ٣طُ ِ َ ٧ب ُْ ٠ِ َٓ ١ی ِٔ ٤ش ِ
ک ًَل َی ن َٔؼاَ ٔ ٟضا أَ ِو َٗا ََِ ٠َٓ ٢ی ِ٘ب ٔ ِف ب ٔ َِّٔ ٜطٔ أَ ِ ٪ي ُٔؼ َ
ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٔ ٨ِ ٣ضا بظَ ِی ْئ
دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہکبجمتںیم
ےسوکح صخشامہریدجسمںیمےسایامہرےابزارںیمسگرےافراسےکاپسریتوہ وتاسےکلھپوکڑکپےل،ایرفامایہکا ےناہھت
ےساسوکڑکپےلاتہکیسکاملسمؿوکاسےسھچک(رخاش)ہنگلاجےئ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکمتریمےدعباکرفہنوہاجان۔...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکمتریمےدعباکرفہنوہاجان۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1954

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ،اً٤ع ،ط٘ی ،ٙحرضت ًبس اہلل

یَٗ ٙا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا َط٘ ٔ ْ
َف
اب ا ِِ ٤ُ ٟشُ ُٓ ٥ٔ ٔ ٠ش ْ
س َٔب ُ
وَ ٚوٗ ٔ َتا ُُ ٟط ُْ ِ ٛ
رمع نب صفح ،اشمع ،قیقش ،رضحت دبع اہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
املسمؿوکاگ یدانیقسفےہافراسےسگنجرکانرفکےہ۔
رافی  :رمعنبصفح،اشمع،قیقش،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکمتریمےدعباکرفہنوہاجان۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1955

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢طٌبہ ،واٗس ،اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِخب َ َ ٍنٔی َواٗ ٔ ُس بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

اب َب ٌِ ٕف
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل َت ِز ٔج ٌُوا َب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا َي ِ ٔ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ
اجح جنباہنمؽ،ہبعش،فادق،ا ےنفادلےسفہرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکمتریمےدعباکرفہنوہاجانہکاکیدفرسےیکرگدںینامرےنوگل۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،ہبعش،فادق،ا ےنفادلےسفہرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکمتریمےدعباکرفہنوہاجان۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1956

راوی ٣ :شسز ،یحٌی َ ،قہ ب ٩خاٟس ،اب ٩سي ٍیً ،٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابی بُکہ ،ابوبُکہ

َ
َ
ی٩
ُک َة َو ًَ ِ٩
ُک َة ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ُ ََّقةُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩سٔي ٍ ٔ َ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
َ
َ
ُک َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َل َب
آِ ص َُو أَٓ َِـ ُ
َر ُج َٕ َ ١
ُک َة ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ
 ١فٔی َن ِٔ ٔسی ِٔ ًَ ٩ِ ٣بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ
اسٔ٤طٔ َٓ َ٘ا َ ٢أََِ ٟی َص
اض َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََل َت ِس ُر َ
و ٪أَ ُّی یَ ِوَ ٕ ٦ص َذا َٗاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََ ٢حًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط َس ُی َش ِّ٤یطٔ بٔ َِيِ ٍ ٔ ِ
اَ ٨َّ ٟ
َحا٨َ ٠ِ ُٗ ٔ ٦ا بَل َی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪ز ٔ َ٣ائَ٥ِ ُٜ
ب ٔ َی ِؤ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َح ُٗ ِ٨َ ٠ا بَل َی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أَ ُّی بَ َٕ ٠س َص َذا أََِ ٟی َش ِت بٔا َِ ٟبَِ ٠سة ٔا َِ َ ٟ

َ ُ َ
َح َٔ ٣ة َی ِو َٔ ٥ِ ُٜ٣ص َذا فٔی َط ِضز ٔ ُ ٥ِ ٛصَ َذا فٔی بَ َٔ ٠س َُ ٥ِ ٛص َذا أَ ََل َص ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت ُٗ ِ٨َ ٠ا
رع َ
ُح ْاِ ُ َٛ ٦
اؿَ ٥ِ ُٜوأَبِظَ َار َُِ ٠ًَ ٥ِ ٛیَ َ ٥ِ ُٜ
َوأ َِ ٣وا َلَ ٥ِ ٜوأ ِ َ
اط َض ِس َٓ ِ٠يُ َب َِّّ ِّ ٠
َن ٌَ َِٗ ٥ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َِّ ٥
ک َٗا َََ ٢ل َت ِز ٔج ٌُوا
اَ َٛ ٪ذَ ٔ ٟ
اٟظاصٔ ُس ا َِِ ٟائ َٔب َٓإُٔ َّ ٧ط ُربَّ َُ ٣ب ِّ ّٕ ٠یُ َب ُِّ ُِ ٠ط  ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َُو أَ ِوع َی َُ ٟط َٓک َ َ
ُح َٗ ُط َجارٔ َی ُة بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا َ٢
رضم ٔ ِّی ح ٔي َن َ َّ
اَ ٪ی ِو ُِّ ُ ٦
َب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا َي ِ ٔ
اب َب ٌِ ٕف َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ
ُح َ ٚابِ ُ ٩ا َِ ٟح ِ َ

ُ
َ
َ
َ
ُک َة أَُ َّ ٧ط َٗا ََِ ٟ ٢و َز َخُ٠وا ًَل َ َّی َ٣ا
أَ ِ ٔ
ُک َة َی َزا َک َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح ََ َٓ ٩ٔ ٤ح َّسثَ ِتىٔی أم ِّی ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ
ُک َة َٓ َ٘اُٟوا َص َذا أبُو بَ ِ َ
َ ُٓوا ًَل َی أبٔی بَ ِ َ
بَ َض ِظ ُت بٔ َ٘ َؼ َب ٕة ٗا ٢ابوًبس اہلل بضظت يٌىی ر٣یت

دسمد،ییحی،رقہنباخدل،انبریسنی،دبعارلنمحنب ایبرکبہ،اوبرکبہافراکیدفرسےصخشےسوجریمےایخؽںیمدبعارلنمح
نبایبرکبہےسا لضےھت،اوبرکبہےسرفاتیرکےتںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہبطخدایوترفامایہکایکمتاجےتنوہہک
ہی وکؿ اس دؿ ےہ؟ ولوگں ےن اہک ہک اہلل افر اس اک روسؽ زایدہ اج ےتن ںیہ ،رافی اک ایبؿ ےہ ہک مہ ےن امگؿ ایک ہک اشدی آپ اس اک
وکح  دفرسا انؾایبؿ رفامںیئ ےگ ،آپ ےن رفامایہک ہی ویؾرحن ںیہن ےہ؟ مہ ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس یج اہں۔ آپ
ےن رفامای ہک ہی وکؿ اس رہش ےہ؟ ایک ہی دلبہ  جاؾ ںیہن ےہ؟ مہ ےن اہک اہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ،آپ ےن رفامای ہک
اہمتریاجںین،اہمترا امؽ،افر اہمتریزعتافراہمتری اھکؽاکیدفرسے رپ  جاؾ ںیہ ،سجرطحاسہنیہم ںیماسرہش ںیمآج
ےکدؿیک جتمےہ،نسول،ایکںیمےناچنہپدایےہ؟مہےناہکیجاہں،آپےنرفامای،ایاہللوگاہرانہ،وجولگوموجدںیہفہاؿوک
اچنہپ دںی ،وج وموجد ںیہن ںیہ اس ےئل ہک ارثک اچنہپےن فاےل اس وک اچنہپےت ںیہ وج اؿ ےس زایدہ اید رےنھک فاال وہ ( ،انچہچن ااسی یہ وہا
آپ ےن رفامای ہک ریمے دعب اکرف ہن وہاجان ہک اکی دفرسے یک رگدںین امرےن وگل ،بج فہ دؿ اھت سج دؿ انب رضح ی وک الجای ایگ،
ہکبجاؿوکاجرہی نبدقاہم ےنالجای وت اہکہکاوبرکبہوک دوھکی(فہعیطم ےہایںیہن)ولوگںےناہک فہاوبرکبہںیہ،مت یھبدھکیرےہوہ،
دبعارلنمح اک ایبؿ ےہ ہک ھجم ےس ریمی امں ےن اوبرکبہ اک وقؽ لقن ایک ہک اںوہں ےن اہک فہ ولگ ریمے اپس آاجےت وت ںیم اںیہن
اکیاکنتیھبہنامرات۔
رافی  :دسمد،ییحی،رقہنباخدل،انبریسنی،دبعارلنمحنبایبرکبہ،اوبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکمتریمےدعباکرفہنوہاجان۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1957

راوی  :اح٤س ب ٩اطکاب٣ ،ح٤س بٓ ٩ـیًُ ،١ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ٔ ِ ٩طک َ ٕ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِٔ ِ ً ٩
اب َب ٌِ ٕف
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِز َت ُّسوا َب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا َي ِ ٔ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ

ادمح نب ااکشب ،دمحم نب لیضف ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکریمےدعباکرفہنوہاجانہکاکیدفرسےیکرگدںینامرےنوگل،
رافی  :ادمحنبااکشب،دمحمنبلیضف،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکمتریمےدعباکرفہنوہاجان۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1958

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہً ،لی ب٣ ٩سرک ،ابوزرًہ ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ٣ُ ٩سرٔ ٕک َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ز ُِر ًَ َة بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َجزٔیز ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
رض ُب َب ٌِ ُـ٥ِ ُٜ
اض ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢لَ َتزِ ٔج ٌُوا َب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا َي ِ ٔ
لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َح َّحةٔ ا َِ ٟو َزا َٔ ا ِست َ ِٔ ٨ؼ ِت اَ ٨َّ ٟ
اب َب ٌِ ٕف
رٔ َٗ َ
امیلسؿ نب  جب ،ہبعش ،یلع نب ودرک ،اوبزرہع نب رمعف نب رجری ا ےن داداےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ۃجح اولداع ےک ومہعق رپ رفامای ہکولوگں وک اخومش رکدف بجولگ اخومش وہےئگ وت رفامای ہک
ریمےدعباکرفہنوہاجانہکاکیدفرسےیکرگدںینامرےنوگل۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،یلعنبودرک،اوبزرہعنبرمعفنبرجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیااسیہنتفآےئاگاسزامہنںیماھٹیبوہاآد یڑھکےآد یےسرتہبوہاگ...

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اکیااسیہنتفآےئاگاسزامہنںیماھٹیبوہاآد یڑھکےآد یےسرتہبوہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1959

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیسا ہلل ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،سٌس ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة ح َٗا َ٢
اب ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ِٔبِ َزاصٔی َُ ٥و َح َّسثَىٔی َػاُ ٔ ٟح بِ ُِ َٛ ٩ی َش َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َتُٜو ُٔٓ ٪ت َ ْن ا َِ٘ ٟاً ٔ ُس ٓ َٔیضا َخي ِ ْ ٍ ٔ ٩ِ ٣ا َِ٘ ٟائ َٔٔ ٥وا َِ٘ ٟائ ٔ َُٔ ٓ ٥یضا َخي ِ ْ ٍ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟأِی َوا ِ٤َ ٟأِی ٓ َٔیضا َخي ِ ْ ٍ ٔ٩ِ ٣
َّ
رش ِٓ ُط ٓ َََ ٩ِ ٤و َج َس َٔ ٨ِ ٣ضا ََ ٠ِ ٣حأ ّأَ ِو ٌََ ٣اذّا ََِٓ ٠ی ٌُ ِذ بٔطٔ
اٟشاعٔی ََ ٩ِ ٣ت َ َّ
رش َٖ ََ ٟضا َت ِش َت ِ ٔ
دمحمنبدیبعاہلل،اربامیہنبدعس،دعس،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہےسرفاتیرکےتںیہافراربامیہاصحلنبشیکؿ،
انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامایرقنعبیاےسیےنتفآںیئےگہکاسفتقںیماھٹیبوہاآد یڑھکےوہےنفاےلآد یےسافرڑھکاوہےنفاالدیپؽےنلچفاےل
ےس رتہب وہاگ افر دیپؽ ےنلچ فاال دفڑےن فاےل ےس رتہب وہاگ وج صخش اؿ ںیم التبم وہاگ وت ولگ اس وک الہک رکدںی ےگ اس ےئل وج
صخشوکح اکھٹانایانپہیکہگجاپےئوتاسیکانپہےلےل
رافی  :دمحمنبدیبعاہلل،اربامیہنبدعس،دعس،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اکیااسیہنتفآےئاگاسزامہنںیماھٹیبوہاآد یڑھکےآد یےسرتہبوہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1960

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َتُٜو ُٔٓ ٪ت َ ْن ا َِ٘ ٟاً ٔ ُس ٓ َٔیضا َخي ِ ْ ٍ ٔ ٩ِ ٣ا َِ٘ ٟائ َٔٔ ٥وا َِ٘ ٟائ ٔ َُ ٥خي ِ ْ ٍ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟأِی َوا ِ٤َ ٟأِی ٓ َٔیضا َخي ِ ْ ٍ َّٔ ٩ِ ٣
اٟشاعٔی َ٩ِ ٣
رش ِٓ ُط ٓ َََ ٩ِ ٤و َج َس ََ ٠ِ ٣حأ ّأَ ِو ٌََ ٣اذّا ََِٓ ٠ی ٌُ ِذ بٔطٔ
َت َ َّ
رش َٖ ََ ٟضا َت ِش َت ِ ٔ
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رقنعبی اےسی ےنتف آںیئ ےگ ہک اس زامہن ںیم اھٹیب وہآد ی ڑھکے آد ی ےس رتہب وہاگ افر
ڑھکا آد ی دیپ ؽ ےنلچ فاےل ےس رتہب وہاگ افر دیپؽ ےنلچ فاےل دفڑےن فاےل ےس رتہب وہاگ ،وج صخش اؿ ںیم التبم وہاگ وت ولگ اس
وکالہکرکدںیےگاسےئلوجصخشوکح اکھٹہنایانپہیکہگجاپےئوتاسیکانپہےلےل۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسارماکایبؿہکبجدفاملسمؿولتارںیےلرکاکیدفرسےےکاقملبوہےگن۔...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسارماکایبؿہکبجدفاملسمؿولتارںیےلرکاکیدفرسےےکاقملبوہےگن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1961

راوی ً :بس اہلل بً ٩بساٟوہاب ،ح٤از

ِ ِج ُت بٔ ٔش ََلؤی ََ ٟیال ٔ َی ا ِٔٔ ٟت ِ َ٨ةٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٥َِ ٟ ١ي َُش ِّ٤طٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ َ ٢

ُ
َ
ْص َة ابِ َٔ ٥ِّ ًَ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ٓ ِ
ُک َة َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ َ ٩تُزٔی ُس ُُِٗ ٠ت أرٔی ُس نُ ِ َ
َاس َت ِ٘ َب َ٠ىٔی أبُو بَ ِ َ
٤ََ ٓ ١ا بَا ُ ٢ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ٔ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا َت َوا َج َط ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ ٪بٔ َش ِیٔ َِیض ٔ َ٤ا َٓک ٔ ََلص َُ٤ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِص ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ٗٔی َََ ٓ ١ض َذا ا َِ٘ ٟات ٔ ُ

َک ُت َص َذا ا َِ ٟحس َ
وب َویُوَُ ٧ص بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس َوأََ٧ا أُرٔی ُس أَ ِ ٪یُ َح ِّسثَان ٔی
ٔیث َٔل َ ُّی َ
َٗا َُ َّ ٧ِٔ ٢ط أَ َرا َز َٗ ِت ََ ١ػاح ٔبٔطٔ َٗا ََ ٢ح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ٓ ََذ َ ِ
َ
َ
بٔطٔ َٓ َ٘ َاَل ِٔ٤َ َّ ٧ا َر َوی َص َذا اَ ٟحس َ
ُک َة َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ب ٔ َض َذا َو َٗا َ٢
ٔیث ا َِ ٟح َش ُ ٩ِ ًَ ٩اَلِ ِح َ ٕٔ ٨بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ

َّ
َ
َ
ُک َة ًَ ِ٩
َُ ٣ؤ ََّ ١ْ ٣ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
وب َویُوُُ ٧ص َوص ٔظَ ْاَ ٦و ٌَُ ٣لی بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩اَلِ ِح َ ٩ِ ًَ ٕٔ ٨أبٔی بَ ِ َ
َّ
َ
َ
ُک َة َو َٗا ََ ٨ِ ُُ ٢س ْر
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َوا ُظ َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وب َو َر َوا ُظ بَکا ُر بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩أبٔیطٔ ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ

ُحا ٕ َ
ُک َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِطُ ُسٔ َِیا ُ٩ِ ًَ ٪
َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
غ ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ
َُ ٨ِ ٣ؼورٕ
دبع اہلل نب دبعاولاہب ،امحد ،اکی صخش ےس رفاتی رکےت ںیہ نج اک انؾ اںوہں ےن ایبؿ ںیہن ایک ہک فہ نسح رصبی ےس رفاتی
رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ےنتف ےک زامہن ںیم ،ںیم ا ےن ایھتہر ےل رک الکن ،وت اوبرکبہ ریمے اسےنم آےئ افر وپاھچ ہک اہکں اک
ارادہےہ۔ریمےارادہےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاچچزاداھبح یکوددرکفں،اوبرکبہےناہکہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج دف املسمؿ ،ولتارںی ےل رک اکی دفرسے ےک اقمہلب وہں وت دفونں یمنہج ںیہ ،یسک ےن وپاھچ ہک
اقلتوتریخوہاتکسےہ،نکیلوتقمؽویکں؟آپےنرفامایہکاسےنا ےناسیھتوکلتقرکاناچاہاھتافرامحدنبزدیےناہکہکںیمےن
ہی دحثی اویب افر اسن نب دیبع ےس ایبؿ یک افر ریما ارادہ اھت ہک فہ دفونں ےن اہک ہک اس دحثی وک نسح ےن افنح نب سیق ےس
اںوہں ےن اوبرکبہ ےس رفاتییک ےہ ،اامؾ اخبری ےتہک ںیہ مہ ےس املسؿ ےن وباہطسامحد ہی دحثیایبؿیک افر وملم ےن اہکہک ھجم
ےس امحد نب زدی ےن وباہطس اویب فاسن فاشہؾ ،فمعلی نب زاید ،نسح ےس اںوہں ےن افنح ےس ،اںوہں ےن اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےس ،اوبرکب ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی یک افر رمعم ےن اےس اویب ےس رفاتی ایک ،افر اکبر نب دبعازعلسی ےن
وباہطس ا ےن فادل ایب رکبہ ےس اےس رفاتی فدنغر ےن وباہطس ہبعش ،وصنمر ،ریعب نب  جاش ،ایب رکبہ ،یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی
دحثیرفاتییکافرایفسؿےنوصنمرےساےسلقنرکےنںیمرموفاعرفاتیںیہنایک۔
رافی  :دبعاہللنبدبعاولاہب،امحد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجامجتعہنوہوتویکرکناعمہلمےطوہ؟...

ابب  :ونتفںاکایبؿ
بجامجتعہنوہوتویکرکناعمہلمےطوہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1962

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی ،وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠اب ٩جابز ،بَّس بً ٩بیس اہلل  ،حرضمی ،ابوازریص ،خوَلنی ،حذئہ ب ٩ی٤ا٪

َّ
رضم ٔ ُّی أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩جابٔز ٕ َح َّسثَىٔی بُ ِ ُ
َّس بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ا َِ ٟح ِ َ
وَ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟديِ ٍ ٔ
اض َي ِشأ َ َُ ٟ
ٔیص ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ َّی أَُ َّ ٧ط َسُ ٍَ ٔ٤ح َذ ِي َٔ َة بِ َ ٩ا َِ َ ٟامی َٔ ٪ي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
ِ ٔ ِزر َ
َو ُُ ٨ِ ٛت أَ ِسأَُ ُٟط ًَ ِِّ َّ ٩
َٕ َٓ َحائ َ َ٨ا اہللُ ب ٔ َض َذا ا َِ ٟديِ ٍ ٔٓ ََض ِ١
اٟرش ََ ٣دا َٓ َة أَ ِ ٪یُ ِسر َٔٛىٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا فٔی َجاصَّٔ ٔ ٠ی ٕة َو َ ٓ
ک َّ ِّ
اٟرش َٔ ٩ِ ٣خيِ ٍ ٕ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥وٓ ٔیطٔ َز َخ ُِْ ٠ُٗ ٩ت َو َ٣ا َز َخُ ُ٨ط َٗا َِ َٗ ٢و ْ٦
َٕ َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت َو َص َِ ١ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َب ٌِ َس َص َذا ا َِ ٟديِ ٍ ٔ ٔٓ َ ٩ِ ٣
اب َج َض َّ٩ِ ٣َ ٥َ ٨
َٕ َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِ ٥ز ًَا ْة ًَل َی أَبِ َو ٔ
ُک ُُِٗ ٠ت ٓ ََض َِ ١ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َی ِض ُس َ
ک ا َِ ٟديِ ٍ ٔ ٔٓ َ ٩ِ ٣
و ٪بٔ َِيِ ٍ ٔ َص ِسئی َت ٌِز ٔ ُٖ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥وتُ ُِ ٔ ٨
و ٪بٔأ َ ِٔ ٟش َ٨ت ٔ َ٨ا ُُِٗ ٠ت ٓ ََ٤ا َتأ ِ ُ٣زُنٔی ِ ٔ ِ٪
أَ َجابَ ُض َِِ ِٟٔ ٥ی َضا َٗ َذ ُٓو ُظ ٓ َٔیضا ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٔػ ِٔ ُض ِ٨َ َٟ ٥ا َٗا َ ٢ص ُِٔ ٩ِ ٣ٔ ٥جَِ ٠ست ٔ َ٨ا َویَ َتک َ ََّ ٤ُ ٠
َف َٚ
ک َٗا ََ ٢ت ِ٠زَ َُ ٦ج َ٤ا ًَ َة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َوِ ٔ َ٣ا َُ ٣ض ُِِ ٠ُٗ ٥ت َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یُ َٟ ٩ِ ُٜض َِ ٥ج َ٤ا ًَ ْة َو ََل ِ ٔ َْ ٣اَٗ ٦ا ََٓ ٢ا ًِ َتز ٔ ِ ٢تَٔ ٠
أَ ِز َر َٛىٔی ذََ ٔ ٟ
ِک ا َِ ٔ ٟ
ک
ک ا ِِ ٤َ ٟو ُت َوأََ ِ ٧ت ًَل َی ذََ ٔ ٟ
ک ُ ََّ ٠ضا َوَِ ٟو أَ َِ ٪ت ٌَ َّف بٔأ َ ِػ َٔ ١ط َح َزة ٕ َحًَّی یُ ِسر ََٔ ٛ
دمحمنبینثم،فدیلنبملسم ،انباجرب،رسبنبدیبعاہلل،رضح ی،اوبادرسی،وخالین ،یذ ہف نبامیؿےسرفاتیرکےتںیہاؿوکایبؿ
رکےت وہےئ انس ہک ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریخ ےک قلعتم وساؽ رکےت ےھت افر ںیم آپ ےس رش ےک قلعتم
وپاھچرکاتاھتاسوخػےسںیہکفہےھجمہناپےلانچہچنںیمےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہاجتیلہافررباح 
ںیمےھت،اہللےنامہرےاپسہیریخیجیھبوتایکاسریخےکدعبوکح رشوہاگ؟آپےنرفامایہکاہں،ںیمےنوپاھچہکاسرشےکدعب
یھب ریخ وہاگ ،آپ ےن رفامای ہک اہں افر اس ںیم ھچک دوھاں وہاگ ںیم ےن وپاھچ ہک اس اک دوھاں ایک وہاگ آپ ےن رفامای ہک فہ اےسی
ولگوہںےگہکریمےرطےقیےکالخػںیلچےگاؿیکضعبابںیتوت ںیہمتایھچرظنآںیئیگافرضعبابںیت ربیرظنآںیئ
یگ،ںیمےنوپاھچایکاسریخ ےکدعبیھبوکح رشوہاگ؟آپےنرفامایاہں،ھچکولگمنہجیکرطػالبےنفاےلوہںےگ،وجاؿیک
دوعتوکوبقؽرکےاگفہاسوکمنہجںیمڈاؽدںیےگںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپاؿولوگںیکھچک

احتلمہ ےسایبؿرفامںیئ ،آپ ےنرفامایہکفہ امہریوقؾ ںیمےسوہں ےگافرامہری زابؿںیم وگتفگ رکںی ےگںیم ےنرعض ایک
ہکارگںیمفہزامہنہناپولں،وتآپےھجمایکمکحدےتیںیہرفامایہکاملسمونںیکامجتعافراؿےکاامؾےکاسھتروہ،ںیمےناہکہک
ارگ اؿ یک امجتع افر اامؾ ہن وہ وت رفامایہک اؿامتؾ امجوتعں ےس دحیلعہ وہاجؤ ارگہچےھجت درتخیکڑجابچینڑپے اہیں کت ہک اس
احؽںیمریتیومتآاجےئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،فدیلنبملسم،انباجرب،رسبنبدیبعاہلل،رضح ی،اوبادرسی،وخالین،یذ ہفنبامیؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿسجےنےنتفافرملظیکامجتعڑباھےنوکرکمفہاھجمس...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسصخشاکایبؿسجےنےنتفافرملظیکامجتعڑباھےنوکرکمفہاھجمس

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1963

راوی ً :بس اہلل ب ٩یزیس ،حیوة وُي ٍہ ،ابواَلسوز

یس َح َّسثَ َ٨ا َح ِی َوةُ َوَُيِ ٍُ ُظ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَلِ َ ِس َوز ٔ َو َٗا ََّ ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اَلِ َ ِس َوز ٔ َٗا َٔ ُٗ ٢ل ٍَ ًَل َی أَ ِص ٔ١
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
اسا ٔ٩ِ ٣
ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َب ٌِ ْث ٓ َِاٛتُت ِٔب ُت ٓ ٔیطٔ َٓ َُ ٔ ٘٠
ُٔک ََ ٣ة َٓأ َ ِخب َ ِ ٍتُ ُط َٓ ََ ٨ضانٔی أَ َط َّس اِ ٨َّ ٟه ٔی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
یت ً ِ ٔ
ض أَ َّ ٪أُّ َ ٧
رشٔٛي َن ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠یأتِ ٔی َّ
اٟش ِض َُٓ ٥يُ ٍِمَی
وَ ٪س َوا َز ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن کَاُ ٧وا َ ٍَ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رشٔٛي َن یُ َٜثِّ ٍُ َ
یَ ٩ت َو َّٓاص ُِ ٥ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة هَ أ ٔ ٟیم أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِ٥
رضب ُ ُط ٓ ََی ِ٘ ُتُ ُ٠ط َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی ِ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
یب أَ َح َسص ََُِ ٓ ٥ی ِ٘ ُتُ ُ٠ط أَ ِو َي ِ ٔ
َٓ ُی ٔؼ ُ
دبعاہللنبسیدی،ویحۃفریغہ،اوباالوسدےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایک ہکودہنیےکولوگںاکاکیرکشلڑلاح ےکےئلاجیھب
ایگافرںیمیھباسںیمرشکیایکایگ،ںیمرکعہمےسالمافراؿےسایبؿایکوتاںوہںےنےھجمیتخسےسعنمایک،رھپاہکہکھجمےسانب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایکہکاملسمونںںیمےسھچکولگرشمنیکےکاسھتوہرکاؿےکرگفہوکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسرپڑلاح ےکےئلڑباھایرکےتےھتانچہچنوجریتآاتوتاؿیہںیمےسیسکوک اتگافراسوکلتقرکداتی،ایفہولتارامرےتےھت،

وتاںیہنوکلتقرکیتیھت،رھپاہللاعت یےنہیآتیانزؽرفامح ۔ینعفہولگںیہنج رفےتشوفترکےتںیہاساحؽںیمہکفہا ےن
آپرپملظرکےنفاےلوہےتںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبسیدی،ویحۃفریغہ،اوباالوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسارماکایبؿہکبجآد یوکڑےیکرطحرہاجںیئےگ۔...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسارماکایبؿہکبجآد یوکڑےیکرطحرہاجںیئےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1964

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیا ،٪اً٤ع ،زیس ب ٩وہب ،حذئہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩وصِبٕ َح َّسث َ َ٨ا ُح َذ ِي َٔ ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
وب اِّ ٟز َجا ٔ ٢ث ُ َّ٤ُ ٔ ٠ًَ ٥وا ٔ٩ِ ٣
ِ َح َّسثَ َ٨ا أَ َّ ٪اَلِ َ َ٣اَ َ ٧ة َ٧زََِ ٟت فٔی َج ِذرٔ ُٗٔ ُ٠
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حسٔی َثي ِ ٔن َرأَیِ ُت أَ َح َسص َُ٤ا َوأََ٧ا أََ ِ ٧ت ٔوزُ ِاْل َ َ
 ١اِ ٨َّ ٟو ََ ٣ة َٓ ُت ِ٘ َب ُف اَلِ َ َ٣اُ َ ٧ة ِٔ٠َٗ ٩ِ ٣بٔطٔ ٓ ََیوَ ُّ ١أَثَزُ َصا ِٔ ٣ث َ١
اٟش َّٔ ٨ة َو َح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٩ر ٌِٓ َٔضا َٗا َ ٢یَ َُ ٨ا ٦اَّ ٟز ُج ُ
ُقآ ٔ ٪ث ُ َّ٤ُ ٔ ٠ًَ ٥وا ُّٔ ٩ِ ٣
ا ِِ ُ ٟ

ک َٓ ََٔ ٔ٨م َٓت َ َ ٍا ُظ َُ ٨ِ ٣تب ٔ ّ ٍا
ُح ِج َت ُط ًَل َی رٔ ِجَ ٔ ٠
أَثَز ٔا َِ ٟو ِٛتٔ ث ُ ََّ ٥ی َُ ٨ا ٦اِ ٨َّ ٟو ََ ٣ة َٓ ُت ِ٘ َب ُف َٓ َي ِب َقی ٓ َٔیضا أَثَزُصَا ِٔ ٣ث َ ١أَثَز ٔا ِِ ٤َ ٟح َٔ َٛ ١ح ِ٤ز ٕ َز ِ َ
وَََ ٓ ٪ل َیکَازُ أَ َح ْس یُ َؤ ِّزی اَلِ َ َ٣اَ َ ٧ة َٓ ُی َ٘ا ُ ٪َّ ٔ ِ ٢فٔی بَىٔی ُٓ ََل َٕ ٪ر ُج َّل أَ ٔ٣ي ّ٨ا َويُ َ٘ا ُ٢
اض َیت ََبا َي ٌُ َ
َوَِ ٟی َص ٓ ٔیطٔ َط ِی ْئ َوي ُِؼبٔحُ اُ ٨َّ ٟ
اَ ٪و ََل أُبَالٔی أَ ُّی٥ِ ُٜ
ِ َز َٕ ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٢ی٤ا َٕ ٪و َِ َ٘ ٟس أَتَی ًَل َ َّی َز َْ ٣
ْظ َٓ ُط َو َ٣ا أَ ِجََ ٠س ُظ َو َ٣ا فٔی َِٗ٠بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٘ا َُ ٢ح َّب ٔة َ ِ
َّ ٔ ٟل ُج ٔ٣َ ١ا أَ ًِ َ٘ َُ ٠ط َو َ٣ا أَ ِ َ

ْصاًّ ٔ ٧یا َر َّز ُظ ًَل َ َّی َساً ٔیطٔ َوأَ َّ٣ا ا َِ ٟی ِو َ٤ََ ٓ ٦ا ُُ ٨ِ ٛت أُبَای ٔ ٍُ ِ ٔ ََّل ُٓ ََلّ٧ا
اِ ٣ُ ٪ش٤ّ ٔ ٠ا َر َّز ُظ ًَل َ َّی ِاْل ٔ ِس ََل َُ ٦وِ ٔ ِ ٪ک َ َ
بَا َي ٌِ ُت َٟئ ٔ ِ ٩ک َ َ
اَ ٪ن ِ َ
َو ُٓ ََلّ٧ا
دمحمنبریثک،ایفسؿ،اشمع،زدینبفبہ،یذ ہفےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن

مہ ےس دف ابںیت ںیک ،اؿ ںیم ےس اکی وت ںیم ےن دھکی  ی افر اکی اک ااظتنر رک راہ وہں ،آپ ےن مہ ےس رفامای ہک اامتن ولوگں ےک
دولںںیمرھکدییئگےہافررھپاںوہںےنرقآؿےساجانافرتنسےساجانافرمہےسآپےناےکساوھٹاےئاجےناکذرکایک،آپ
ےنرفامایہکرمدومنموسےئاگ رھپاامتناسےکدؽےسااھٹ یاجےئیگاساکارثلثمدہبہےکاشنؿےکرہاجےئاگ،رھپوسےئ
اگوتاساکارثااسیرہاجےئاگےسجیسکاکؾےکرکےناکارثاہھتںیمرہاجاتےہ،اییسکاگنچریوکوتےنا ےنریپرپڑلاکھدایوہوتاساکآہلب
دےھکی،ہکاسںیمھچکیھب ہنوہافرولگرخدیفرففتخرکںیےگنکیلاؿںیمےسوکح یھباامتنوکاداہنرکےاگ،افراہکاجےئاگ
ہک ینب الفں ںیم اکی رمد انیم ےہ افر اہک اجےئ اگ ہک ہک الفںرمدسک دقر اعلق ،یسک دقر رظفی افر یسک دقر وہایشر ےہ احالہکن
اس ےک بلق ںیم راح  ربارب یھب اامیؿ ہن وہاگ ،اکی زامہن ھجم رپ ااسی سگراکچ ےہ ہک ںیم رپفاہ ںیہن رکات اھت ہک مت ںیم ےس سک ےس
رخدیفرففتخرکفں،ارگ فہ املسمؿوہاتوتاساکالسؾھجم وکدالداتی ،افرارگرصناینوہاتوتھجموکاساکاسیعدالداتیافر ابوتالفں
الفںےسیہرخدیفرففتخرکاتوہں۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اشمع،زدینبفبہ،یذ ہف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنتفےکفتقلگنجںیمرےنہاکایبؿ...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفےکفتقلگنجںیمرےنہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1965

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،حات ،٥یزیس ب ٩ابی ًبیس ،س٤٠ہ ب ٩اٛوَ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اَلِ َ َِ ٛو َٔ أَُ َّ ٧ط َز َخ ًََ ١ل َی ا َِ ٟححَّا ٔد َٓ َ٘ا ََ ٢یا ابِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٩ِ ًَ ٥یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی
ک َت ٌَ َّزبِ َت َٗا َََ ٢ل َو َلَ َّ٩ٜٔر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَذ ٔ َ ٪لٔی فٔی ا َِ ٟب ِسو ٔ َو ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
اَلِ َ َِ ٛو َٔ ِار َت َس ِز َت ًَل َی ًَ٘ٔب َ ِی َ

اک ا َِ ٣زأَ ّة َو َوََ ٟس ِت َُ ٟط أَ ِو ََل ّزا ََٓ ٥َِ ٠یزَ ِ٢
ِ َد َسُ ٤ََ ٠ة بِ ُ ٩اَلِ َ َِ ٛو َٔ ِلٔ َی اَّ ٟزبَ َذة ٔ َو َتزَ َّو َد صُ ََ ٨
ًُب َ ِی ٕس َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ُٗتٔ َِ ًُ ١ث َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩
اَ َ ٪

وت بََٔ ٠یا ٕ٨َ َٓ ٢زَ َ ٢ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة
ب ٔ َضا َحًَّی َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی َُ ٤
ہبیتقنبدیعس،احمت،سیدینبایبدیبع،ہملسنباوکعےسرفاتیرکےتںیہفہاجحجےکاپسےئگ وتاجحجےناہکہکاےانباوکع،مت
رجہتےساےٹلاپؤںرھپےئگہکلگنجںیماجرےہںیہاںوہںےناہکہکںیہننکیلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجملگنج
ںیمرےنہیکااجزتدییھت،سیدینبایبدیبعہےسوقنمؽےہاںوہںےنایبؿایکہکبجرضحتنامثؿنبافعؿلتقےئکےئگہملس
نباوکعاقمؾزدبہیکرطػےلچےئگافرفںیہاکیوعرتےساکنحایک،سجےساؿےکدنچےچبوہےئافررباربفںیہرےہ،اہیں
کتہکومتےسدنچراںیتودہنیںیمےلچآےئےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،احمت،سیدینبایبدیبع،ہملسنباوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہنتفےکفتقلگنجںیمرےنہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1966

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟکً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل ب ٩ابی ػٌؼٌہ ًبساہلل ب ٩ابی ػٌؼٌہ حرضت ابوسٌیس خسری
رضی اہلل ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َػ ٌِ َؼ ٌَ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ

وَ ٪خيِ ٍَ َ٣ا ٔ ٢ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ْ ٨َ َُ ٥ٔ ٔ ٠یَت ِ َب ٍُ ب ٔ َضا
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أََّ٧طُ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُو ٔط ُ
ک أَ ِ ٪یََ ُٜ
َف بٔسٔیٔ٨طٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔٔ ٟت َ ٔن
ٕ ا ِٟح ٔ َبا َٔ ٢و ََ ٣واٗ ٔ ٍَ ا ِٔ ِ َ٘ ٟ
َط ٌَ َ
ِط َي ٔ ُّ

دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ایب صغصعہ دبعاہلل نب ایب صغصعہ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیرکےت ںیہاںوہںےنایبؿ ایکہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک رقبیےہ ہکاملسمؿ اکرتہبنیامؽرکبایں

وہںیگفہںیہنجےلرکاہپڑیکوچویٹںافرابرشےکرےنہیکہگجرپالچاجےئاگاتہکا ےندنیوکونتفںےسناچےل۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،دبعارلنمحنبدبعاہللنبایبصغصعہدبعاہللنبایبصغصعہرضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونتفںےسانپہامےنگناکایبؿ...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ونتفںےسانپہامےنگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1967

راوی ٌ٣ :اذ بٓ ٩ـاٟہ ،ہظاٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سأَُٟوا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی
َات َی ِو ٕ ٦ا ِ٨ِ ٔ٤ٟب َ َ ٍ َٓ َ٘ا َََ ٢ل َت ِشأَُٟونٔی ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ ِ ٔ ََّل بَ َّي ُِ ٨ت َلَ َٓ ٥ِ ُٜح ٌَُِ ٠ت
أَ ِحٔ َِو ُظ بٔا ِِ ٤َ ٟشأ َ َٔ ٟة ٓ ََؼٌ َٔس أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
أِ ٪ذَا ََلوَی یُ ِسع َی ِلٔ َی َُيِ ٍ ٔأَبٔیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ
أَُ ِ ٧وزُ َیٔ٤ي ّ٨ا َو ٔط َّ ٤اَل َٓإٔذَا ک ُ َُّ ١ر ُج ََٕ ١ل ٌّٖ َرأِ َسطُ فٔی ث َ ِوبٔطٔ یَ ِبکٔی َٓأ َ ِنظَ أ َ َر ُج ْ ١ک َ َ
ئ
َ ٩ِ ٣أَبٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َک ُح َذا َٓ ُة ث ُ َّ ٥أَ ِنظَ أ ًَُ َ٤زُ َٓ َ٘ا ََ ٢رؿٔي َ٨ا بٔاہللٔ َربًّا َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ََل ٔ ٦زٔی ّ٨ا َوب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س َر ُس ّوَل َن ٌُوذُ بٔاہللٔ ُٔ ٩ِ ٣سو ٔ
ا ِٔٔ ٟت َ ٔن َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َرأَیِ ُت فٔی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ َو َّ ِّ
اٟرش کَا َِ ٟی ِوُّ َٗ ٔ ٦م ُِٔ َّ ٧ط ُػو َِّر ِت لٔی ا َِ ٟح َُّ ٨ة َوا٨َّ ٟا ُر َحًَّی َرأَیِ ُت ُض َ٤ا
َک َص َذا ا َِ ٟحس َ
ی ٩آ َُ٨٣وا ََل َت ِشأ َُٟوا ًَ ِ ٩أَ ِط َیا َئ ِ ٔ ِ ٪تُ ِب َس َل٥ِ ُٜ
ٔیث ً ٔ َِ ٨س صَ ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٔة یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
و ٪ا َِ ٟحائ ٔٔم َٓک َ َ
زُ َ
اَ َٗ ٪تا َزةُ یَ ِذ ُ ُ
ٔیس َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ أَ َّ ٪أَ َن ّشا َح َّسثَ ُض ِ ٥أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّاض اٟن َّ ِ ٍس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
َت ُش ِؤ َُ ٥ِ ٛو َٗا ًََ ٢ب ْ
ئ ا ِٔٔ ٟت َ ٔن أَ ِو َٗا َ ٢أًَُوذُ بٔاہللٔ ٔ٩ِ ٣
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا َو َٗا َ ٢ک ُ َُّ ١ر ُج ََٕ ١ل ًّٓا َرأ ِ َس ُط فٔی ثَ ِوبٔطٔ یَ ِبکٔی َو َٗا ًََ ٢ائ ّٔذا بٔاہللٔ ُٔ ٩ِ ٣سو ٔ
ٔیس َو َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة أَ َّ ٪أَ َن ّشا َح َّسثَ ُض ِ٩ِ ًَ ٥
َس ِوأَی ا ِٔٔ ٟت َ ٔن و َٗا َ ٢لٔی َخٔ٠ی َٔ ُة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ

أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا َو َٗا ًََ ٢ائ ّٔذا بٔاہللٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
َ ا ِٔٔ ٟت َ ٔن

اعمذنباضفہل،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکولگیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےسوساؽرکےتےھتاہیںکتہکبجرثکبتےسوساؽرکےنےگلوتیبنیلصاہللہیلع فآہلفملساکیدؿربنمرپڑچےھافر
رفامای ہک مت ھجم ےس وج یھب وساؽ رکف ےگ ںیم اس اک وجاب دفں اگ ،ںیم ا ےن داںیئ ابںیئ دےنھکی اگل اس فتق رہ صخش اانپ ہنم ا ےن
ڑپکے ںیم ڈاؽ رک رف راہ اھت ،اکی صخش اسےنم آای ،بج اگ ی ولگچ وہیت وت ا ےن ابپ ےک العفہ دفرسے یک رطػ وسنمب ایک اجات،
اسےنرعضایکاےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسریماابپوکؿےہ؟آپےنرفامایہکریتاابپیذاہفےہ،رھپرضحترمع
ریض اہلل اعتٰیل ہنع اظرہ وہےئ افر رعض ایک ہک مہ اہلل ےس رایض وہےئ وج رب ےہ افردنی االسؾ افر دمحم رپ وج روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیمےنریخرشوکآجیکرطحیھبکںیہنداھکیریمےاسےنمتنجافردفزخیکوصرت شییکیئگ،اہیں
کت ہک ںیم ےندفونں وکدویارےکاپسداھکی،اتقدہےن اہکہکہیدحثیاسآتیشیکھتایبؿ یکاجیتےہہکاے اامیؿفاول،ایسی
زیچفںےکقلعتم وساؽتمرکفہکارگ اہمترےےئلفہ اظرہیکاجںیئوتںیہمتربی ولعمؾوہں،افر ابعیسرنیسےناہکہکمہےس
سیدینبزرعیوباہطسدیعساتقدہ،اسنےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسرطحعنمرفامای
لْ
نِم رَشِّ ا فِنَ ِن اہک ،ای
﵀َّ ْ
افر اہک ہک رہ صخش ا ےن رس وک ڑپکفں ںیم ےٹیپل وہےئ رف راہ اھت ،افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن َع ِ ًيا ِنٹ ِ
مت
لْ
﵀َّ نِمْ وَسْ َأی ا فِنَ ِن اہک افر اامؾ اخبری ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس ہفیلخ ےن وباہطس سیدی نب زرعی ےن دیعس ےس افر جغ م ےن ا ےن
َأ ُع ُذ ِنٹ ِ
فادل ےساںوہںےناتقدہےسرفاتییکہکرضحتاسنےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحرفاتیایکَ ،ع ِ ًيا ِنٹ َِّ
نِمرَشِّ
﵀ ْ
لْ
ا فِنَ ِن۔
رافی  :اعمذنباضفہل،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکہنتفرشمؼیکرطػےساظرہوہاگ...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکہنتفرشمؼیکرطػےساظرہوہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1968

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا ٦ب ٩یوسٕ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،سا ٥ٟاپ٨ے واٟس

ٕ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗ َاِ ٦لٔ َی َج ِٔ ٨ب ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٔٔ ٟت ِ َُ ٨ة صَا صُ َ٨ا ا ِٔٔ ٟت ِ َُ ٨ة َصا صُ َ٨ا َٔ ٩ِ ٣ح ِی ُث یَ ِلََ ٍُ ُ٠ق َُّ ٪
اٟظ ِی َلا ٔ ٪أَ ِو َٗا ََِ َ ٢ق ُ٪
ِ
َّ
اٟظ ِٔ ٤ص
دبع اہلل نب دمحم ،اشہؾ نب وی ف ،رمعم ،زرہی ،اسمل ا ےن فادل ےس فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن
ایبؿ ایکہک یبن یلصاہللہیلعفآہلفملسربنم ےککولہرپ ڑھکےئوہےئ افررفامایہک ہنتف اسرطػےہ ،ہنتفاس رطػےہ،اہجں ےس
اطیشؿاکگنیسےلکناگایرفامایہکوسرجاکگنیسےلکناگ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾنبوی ف،رمعم،زرہی،اسملا ےنفادل
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکہنتفرشمؼیکرطػےساظرہوہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1969

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رش ََ ٚي ُ٘و ُ ٢أَ ََل ِ ٔ َّ ٪ا ِٔٔ ٟت ِ ََ ٨ة صَا صُ َ٨ا َٔ ٩ِ ٣ح ِی ُث َی ِل ََُ ٍُ ٠ق َُّ ٪
اٟظ ِی َلا ٔ٪
َوص َُو ُِ ٣ش َت ِ٘ب ٔ ْ ١ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
ِ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےت
وہےئ انس ہک اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رخ رشمؼ یک رطػ اھت ،آپ ےن رفامای ہک نس ول ،ہنتف اس رطػ ےہ اہجں
اطیشؿاکگنیسےلکناگ۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکہنتفرشمؼیکرطػےساظرہوہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1970

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،ازہز ب ٩سٌس ،ابً ٩و٧ ٪آٍ ،اب٤ً ٩ز

ََک أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا أَ ِز َصزُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ذ َ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َی َ٨َ ٔ ٨٤ا َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َوفٔی ِ َ ٧ح ٔسَ٧ا َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َطأ ِ ٔ٨َ ٣ا َّ
َو َس ََّّ ٥َ ٠
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی َطأ ِ ٔ٨َ ٣ا
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َ٨َ ٟا فٔی یَ٨َ ٔ ٨٤ا َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َوفٔی ِ َ ٧حسَٔ٧ا َٓأ َ ُه ُُّ ٨ط َٗا َ ٢فٔی َّ
َّ
اٟثاَ ٔ ٟثةٔ صُ َ٨ا َک اٟزَّ ََلزٔ َُ ٢وا ِٔٔ ٟت َ ُن َوب ٔ َضا یَ ِلَِ َ ٍُ ُ٠ق ُ٪
َ
َّ
اٟظ ِی َلا ٔ٪
یلعنبدبعاہلل،ازرہنبدعس ،انبوعؿانعف ،انبرمعےسرفاتیرکیتںیہہکاںوہںےن ایبؿایکہک یبنیلصاہللہیلعفملس ےن رفامای
ہکایاہللامہرےاشؾںیمربتکاطعرفامایاہللامہرےنمیںیمربتکاطعرفامولوگںےناہکافرامہرےدجنںیمآپےنرفامایایاہلل
امہرےاشؾںیمربتکاطعرفامایاہللامہرےنمیںیم ربتکاطعرفامولوگںےناہکایروسؽاہللافرامہرےدجنںیمریماایخؽےہہک
اشدیآپےنرسیتیابررفامایہکاہیںززلےلوہںےگافرےنتفوہںافرفںیہےساطیشؿاکگنیسعولعوہاگ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ازرہنبدعس،انبوعؿانعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکہنتفرشمؼیکرطػےساظرہوہاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1971

راوی  :اسحا ٚواسلی ،خاٟس ،بیا ،٪وبزہ بً ٩بساٟزح ،٩٤سٌیس ب ٩جبي ٍ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ِ َد
ا ٚبِ َُ ٩طاصٔي َن ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩بَ َیا َٕ ٩ِ ًَ ٪وبَ َز َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ َٗا ََ َ ٢
َف َج ِوَ٧ا أَ ِ ٪یُ َح ِّسثَ َ٨ا َحسٔی ّثا َح َش ّ٨ا َٗا َََ ٓ ٢با َز َرَ٧ا َِِٔ ٟیطٔ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح ِّسث ِ َ٨ا ًَ ِ٩
ًَ َِ ٠ي َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َ َ
ک ِٔ٤َ َّ ٧ا کَا ََ ٣ُ ٪ح َّْ ٤س
ک أ ُ َُّ ٣
ؤٓ ٪ت ِ َْ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ١ت ِسرٔی َ٣ا ا ِٔٔ ٟت ِ َُ ٨ة ثَک ٔ َِ ٠ت َ
ا َِ ٔ ٟ٘تا ٔ ٢فٔی ا ِٔٔ ٟت ِ َ٨ةٔ َواہللُ َي ُ٘و َُ ٢و َٗاتُٔ٠وص َُِ ٥حًَّی ََل َتَ ُٜ
اٟس ُخو ُ ٢فٔی زٔیٔ٨ض ٔ ِٔٓ ٥ت ِ َّ ٨ة َوَِ ٟی َص ََ ٔ ٘ٛتالًَٔ ٥ِ ُٜل َی ا ِِٔ ٠٤ُ ٟک
 ١ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠يُ َ٘ات ٔ ُ
رشٔٛي َن َوک َ َ
اُّ ٪
ااحسؼ فایطس ،اخدل ،ایبؿ ،فربہ نب دبعارلنمح ،دیعس نب ریبج ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ولوگں ےک اپس
دبعاہللنبرمعآےئمہےنادیمیکہکفہمہےسوکح ایھچدحثیایبؿرکںیےگاؿاکایبؿےہہکمہےساکیصخشآےگڑبھایگ
افراہک،اےاوبدبعارلنمحمہےسہنتفںیمگنجرکفاہیںکتہکہنتفہنرےہ۔،انبرمعےناہکہکریتیامںھجتوکمگرکےوتاجاتن
ےہ ہک ہنتف ایک ےہ؟ دمحم یلص اہللہیلعفآہل فملس وت رصػ رشمنیک ےس گنج رکےت ےھت افر اکرففں ےک دنی ںیم دالخ وہان ہنتف ےہ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکگنجکلمیکاخرطںیہنیھتیسیجمترکےتوہ۔
رافی  :ااحسؼفایطس،اخدل،ایبؿ،فربہنبدبعارلنمح،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسےنتفاکایبؿوجدراییکرطحومزجؿوہاگ۔...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسےنتفاکایبؿوجدراییکرطحومزجؿوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1972

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ بُ ٩یاث ،حٔؽ بُ ٩یاث ،اً٤ع ،ط٘ی ،ٙحذئہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
وض ً ٔ َِ ٨س
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا َط٘ ٔ ْ
یَ ٙسُ ٌِ ٔ٤ت حُ َذ ِي َٔ َة َي ُ٘و ُ ٢بَ ِي َ٨ا ِ َ ٧ح ُُ ٩جْ ُ٠
ًُ ََ ٤ز ِٔذِ َٗا َ ٢أَ ُّیَ ٥ِ ُٜی ِحٔ َُى َٗ ِو َ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِٔٔ ٟت ِ َٔ ٨ة َٗا َٔٓ ٢ت ِ َُ ٨ة اَّ ٟز ُج ٔ ١فٔی أَصِٔ٠طٔ َو َ٣أٟطٔ َو َو َٔ ٟسظ ٔ َو َجارٔظ ٔ

َف َصا اٟؼَّ ََلةُ َواٟؼَّ َس َٗ ُة َواَلِ َ ِ٣زُ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
ک َو َلَّ ٩ِٔ ٜأًٟی َت ُ٤و ُد َِ ٤َ ٛو ٔد
وٖ َواِ ٨َّ ٟه ُی ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
ُک َٗا ََِ ٟ ٢ی َص ًَ َِ ٩ص َذا أَ ِسأََ ُٟ
تُ َُ ِّ ٜ
اب أَ ُِ ٦ي ِٔ َت ُح
ا َِ ٟب ِ ٔ
ک َٔ ٨ِ ٣ضا بَأ ِ ْض یَا أَ ٔ٣ي َ ٍ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ِ ٔ َّ ٪بَ ِي ََ ٨
َح َٗا ََِ ٟ ٢ی َص ًََِ ٠ی َ
َّس ا َِ ٟب ُ
ک َوبَ ِي ََ ٨ضا بَابّا ُّ٘ ٠َ ِِ ٣ا َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ أَیُُ َ ِٜ
و٪
اب َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٤َ َٛ ٥ا َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َُّ ٪ز َ
َّس َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ِٔذّا ََل ُي ِِ َ َٙ ٠أَبَ ّسا ُُِٗ ٠ت أَ َج ِ٨َ ٠ِ ُٗ ١ا ُ ٔ ٟح َذ ِي َٔ َة أَک َ َ
ا٤َ ًُ ٪زُ َي ٌِ َ ٥ُ ٠ا َِ ٟب َ
َٗا َ ٢بَ ِ ١یُ ُِ َ ٜ
َ
َ
َّسوّٗا ٓ ََشأ َ َُ ٟط َٓ َ٘ا َ٩ِ ٣َ ٢
َُ ٕس َِ ٟی َّ ٠ة َوذََ ٔ ٟ
ک أَنِّی َح َّسث ِ ُت ُط َحسٔی ّثا َِ ٟی َص بٔاَلِ ََُأ ٔ ٟیم َٓضٔب ِ َ٨ا أَ َِ ٪ن ِشأ َُ ٟط َ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ُ
اب َٓأ َِ ٣زَ٧ا َُ ِ ٣

اب َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ
ا َِ ٟب ُ
رمع نب صفح نب ایغث ،صفح نب ایغث ،اشمع ،قیقش ،یذ ہف ےس لقن رکےت ںیہ اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک مہ رضحت رمع
ریضاہللاعتٰیلہنع ےکاپسےھٹیبوہےئ ےھتوتاںوہں ےن اہکہکمت ںیمےس یسکصخش وک یبن یلصاہللہیلعفآہلفملس اکاراشدےنتف ےک
قلعتم اید ےہ۔ یذ ہف ےن اہک ہک ا ےن رھگ فاولں افر افالد افر ڑپفیس ےک قلعتم ہنتف ںیم وج آد ی ڑپاجات ےہ اس ےک ےئل امنز افر
دصہقایھچابوتںاکمکحداتیےہافرربیابوتںےسرفانکافکرہنباجاتےہ۔رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہک ںیممتےساس
ےکقلعتمںیہنوپھچراہوہںہکلباسہنتفےکابرےںیموپھچراہوہںوجدراییکوموجںیکرطحوہاگ،یذ ہفےناہکہکاےاریما
اوملنینمآپوکاس ےسڈران ںیہناچےیہاسےئلہکآپ ےکافراسےکدرایمؿ اکیدنبدرفازہ ےہ،رضحترمعریضاہللاعتٰیل
ہنع ےناہک ہک فہدرازہوتڑا اجےئ اگایوھکال اجےئاگ،اہکوتڑا اجےئ اگ ،ںیم ےناہکاہں،مہ ےنیذ ہف ےسوپاھچ ایکرمع اسدفرازے وک
اجےتنےھت،اہکاہں،سجرطحںیماجاتنوہںہکلکدؿےکدعبراتآےئیگ،اسےئلہکںیمےنایسیدحثیایبؿیکیھتوجطلغ
ہنیھت،قیقشےناہک ہکمہوکدرفازےےکقلعتموپےنھچںیمڈرولعمؾوہاوتںیمےنرسمفؼےساہکہکاںوہںےنوپاھچدرفازہوکؿ
اسےہ؟اںوہںےناہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےھت۔
رافی  :رمعنبصفحنبایغث،صفحنبایغث،اشمع،قیقش،یذ ہف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسےنتفاکایبؿوجدراییکرطحومزجؿوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1973

ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی٣ ،٥ح٤س ب ٩جٌَفَ ،یک بً ٩بساہلل  ،سٌیس ب٣ ٩شیب،
ٰ

َ ٔ
وسی
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َف ًَ ِٔ َ ٩
یک بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

ِ ِج ُت فٔی ِٔثِزٔظ ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ َ١
ِ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ّ٣ا ِلٔ َی َحائ ٕٔم َٔ ٩ِ ٣ح َوائ ٔٔم ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َ ٔ ٟحا َجتٔطٔ َو َ َ
اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا ََ َ ٢
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ٥َِ ٟیَأ ِ ُِ ٣زنٔی ٓ ََذ َص َب أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ا َِ ٟحائ َٔم َجَِ ٠ش ُت ًَل َی بَابٔطٔ َو ُُِٗ ٠ت ََلَ ُٛو َّ٩َ٧ا َِ ٟی ِو َ ٦بَ َّو َ

ٕ ًَ َِ ٩سا َٗ ِیطٔ َو َز ََّلص َُ٤ا فٔی ا ِٟبٔئِز ٔ َٓ َحا َئ أَبُو بَ ُِکٕ َي ِش َتأِذ ٔ َُِ ٠ًَ ٪یطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ َضی َحا َج َت ُط َو َجََ ٠ص ًَل َی ٗ ُِّٕ ا ِٟبٔئِز ٔ ََٜٓظَ َ
ٕ َٓحٔئِ ُت ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ أَبُو بَ ُِکٕ
َ ٔ ٟی ِس ُخ َُِ ٠ُ٘ َٓ ١ت َ٤َ ٛا أََ ِ ٧ت َحًَّی أَ ِس َتأِذ ٔ ََ ٟ ٪
َک ٓ ََو َٗ َ
ٕ ًَ َِ ٩سا َٗ ِیطٔ
َي ِش َتأِذ ٔ َُِ ٠ًَ ٪ی َ
رش ُظ بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة ٓ ََس َخ ََ َٓ ١حا َئ ًَ ِ ٩یَٔ٤ي ٔن أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٜ َٓ ٥َ ٠ظَ َ
ک َٗا َ ٢ائ ِ َذ ُِ َٟ ٪ط َو َب ِّ ِ
رش ُظ
َو َز ََّلص َُ٤ا فٔی ا ِٟبٔئِز ٔ َٓ َحا َئ ًُ َ٤زُ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٤َ ٛا أََ ِ ٧ت َحًَّی أَ ِس َتأِذ ٔ ََ َٟ ٪
ک َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ائ ِ َذ ُِ َٟ ٪ط َو َب ِّ ِ
ٕ َٓ ٥َِ ٠یَٔ ٓ ٩ِ ُٜیطٔ
بٔا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓ َحا َئ ًَ َِ ٩ي َشارٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٜ َٓ ٥َ ٠ظَ َ
ٕ ًَ َِ ٩سا َٗ ِیطٔ ٓ ََس ََّلص َُ٤ا فٔی ا ِٟبٔئِز َٔٓا َِ ٣ت ََلَ ا ُِّ ُ٘ ٟ
رش ُظ بٔا َِ ٟح َّ٨ةٔ
َِ ٣حْ ٔ ٠ص ث ُ ََّ ٥جا َئ ًُ ِث َ٤ا ُُِ ٠ُ٘ َٓ ٪ت َ٤َ ٛا أََ ِ ٧ت َحًَّی أَ ِس َتأِذ ٔ ََ ٟ ٪
َک َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ائ ِ َذ ُِ َٟ ٪ط َو َب ِّ ِ
ٕ ًَ َِ ٩سا َٗ ِیطٔ ث ُ َّ٥
ََ ٌَ ٣ضا بَ ََلئْ ي ُٔؼيبُ ُط ٓ ََس َخ ََ ٥َِ ٠َٓ ١یحٔ ِس َُ ٌَ ٣ض ِِ ٣َ ٥حّ ٔ ٠شا َٓ َت َح َّو ََ ٢حًَّی َجا َئ َُ٘ ٣اب ٔ َُ ٠ض ًَِ ٥ل َی َط َٔ ٔة ا ِٟب ٔئِز ٔ َٓ َٜظَ َ
ک ُٗبُ َورص ُِ ٥ا ِج َت َِ ٌَ ٤ت َصا صُ َ٨ا
َز ََّلص َُ٤ا فٔی ا ِٟبٔئِز ٔ َٓ َح ٌَُِ ٠ت أَ َت َ٤ىَّی أَ ّخا لٔی َوأَ ِزًُو اہللَ أَ ِ ٪یَأتِ َٔی َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٓ َتأ َ َّو ُِ ٟت ذََ ٔ ٟ
َف َز ًُ ِث َ٤ا ُ٪
َوا ِن َ َ
دیعس نب ایب رممی ،دمحم نب رفعج ،رشکی نب دبعاہلل  ،دیعس نب بیسم ،اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
اںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسودہنیےکیسکابغیکرطػرعفاحتجےکےئلےلکنافرںیمیھبآپےکےھچیپےھچیپ
الکنسجابغںیمآپدالخوہےئوتںیمدرفازےرپھٹیبایگںیمےناینپیجںیماہکہکآجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکدرابؿوہں
اگ،احالہکنآپےنمکحںیہندایاھت۔یبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملسرشتفیےلےئگافراحتجرعفےسافرغوہےئافرونکںییکڈنمری

رپھٹیبےئگ،افراینپدفونںڈنپایلںوھکؽرکونکںیںیماکٹل دںی،رضحتاوبرکبآےئافردالخوہےنیکااجزتام یگ،ںیمےناہکہک
ںیہیرہھٹاجؤاہیںکتہک ںیمآپ ےکےئلااجزت بلطرکفں،ںیم یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم احرضوہاافرںیم
ےنرعضایکاییبناہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاوبرکبادنرآےنیکااجزتبلطرکےتںیہآپےنرفامایہکادنرآےندفاؿ
وک تنج یک وخربخشی انسدف ،فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک داںیئ رطػ آےئ افر اینپ ڈنپایلں وھکؽ رک ونکںی ںیم اکٹل دںی ،رھپ
رضحترمع ریض اہلل اعتٰیلہنعآےئ ںیم ےن اہک اہیں رہھٹںی ںیمآپ ےک ےئل ااجزت بلطرکات وہں ،ںیم یبن یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادنر آےن یک ااجزت اچےتہ ںیہ ،آپ ےن رفامای ہک
ادنرآےنیکااجزتےہافراؿوکتنجیکوخربخشیانسدف،فہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکداںیئرطػاینپڈنپایلںوھکؽرکونکںی
ںیماکٹلدںی،فہڈنمریرھبیئگ افرےنھٹیبیکہگجہنریہ،رھپرضحتنامثؿآےئںیمےن اہکہکاہیںرہھٹںیںیمآپےئلیک ااجزتےل
ولں،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاؿوکادنرآےندفافرتنجیکوخربخشیانسدف،افراؿےکاسھتالبںیئوہںیگوجاؿوک
ںیچنہپںیگ،فہادنرآےئاؿولوگںےکاپسےنھٹیبیکہگجہناپح وتفاہںےسرھپرکآپےکاسےنمونکںیےکانکرےرپھٹیبےئگافر
اینپ ڈنپایلں وھکؽ رک ونکںی ںیم اکٹل دںی ،اوب ومٰیس اکایبؿ ےہہک ںیم انمت رکےن اگلہک ریما اھبح  یھباسفتقآاجات اتہک اس وک یھب
تنجیکوخربخشیلماجےئ،انببیسمےتہکںیہہکںیمےناسیکہیاتفلییکہکاؿیکربقںیاکیاسھتںیہافررضحتنامثؿیک
ربقاؿےساگلےہ۔
رافی  :دیعسنبایبرممی،دمحمنبرفعج،رشکینبدبعاہلل،دیعسنببیسم،اوبومٰیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسےنتفاکایبؿوجدراییکرطحومزجؿوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1974

راوی  :برش ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،س٠امی ،٪ابووائ١

َف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َوائ ٔ َٕٗ ١ا َٔٗ ٢ی ََٔ ١ل ُ َسا ََ ٣ة أََلَ تُک َ َِّ ٥ُ ٠ص َذا
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَىٔی بٔ ِ ُ

و ٪أَ ٔ٣ي ّ ٍا ًَل َی
و ٪أَ ِ ٪أَ ِٓ َتحَ بَا ّبا أَ ُٛو ُ ٪أَ َّو ََ ٩ِ ٣َ ٢ي ِٔ َت ُح ُط َو َ٣ا أََ٧ا ب ٔ َّأ ٟذی أَُٗو َُ ٔ ٟ ٢ز ُج َٕ ١ب ٌِ َس أَ ِ ٪یََ ُٜ
َٗا َِ َٗ ٢س ک َ َُّ ٤ِ ٠ت ُط َ٣ا ُز َ

ِط ُح فٔی ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََی ِل َح ُ٩
َر ُج َ٠ي ِ ٔن أََ ِ ٧ت َخي ِ ْ ٍ َب ٌِ َس َ٣ا َسُ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یُ َحا ُئ ب ٔ َز ُج ُٕ َٓ ١ی ِ َ
و ٪أَ ِی ُٓ ََل ُ ٪أََِ ٟش َت َُ ٨ِ ٛت َتأ ِ ُ٣زُ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
ُک
وٖ َو َت َِ ٨هی ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
یٕ بٔطٔ أَصِ ُ
 ١ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
ٓ َٔیضا ََ ٛل ِح ٔ ٩ا ِٟحٔ َ٤ارٔ ب ٔ َز َحا ُظ َٓ ُی ٔل ُ

ٓ ََی ُ٘و ُِ ٢نِّٔی ُُ ٨ِ ٛت آ ُ٣زُ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
ُک َوأَٓ ٌَُِ ُ٠ط
وٖ َو ََل أَٓ ٌَُِ ُ٠ط َوأََ ِ ٧هی ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ

رشب نب اخدل ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،امیلسؿ ،اوبفالئ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ااسہم ےس اہک ایگ ہک مت ویکں اس
ےکقلعتمھچکںیہن ےتہک،اںوہںےناہکہک ںیموباتلوہں نکیلاانتںیہنہکاہمترے ےئلہنتفاکدرفازہوھکؽدفں ،افرںیمااسیآد ی
ںیہن وہں ہک اکی صخش وج آدویمں رپ اریم وہ ہی وہکں ہک وت ااھچ ےہ ،احالہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت
وہےئ انس ہک اکی صخش الای اجےئ اگ افر دفزخ ںیم ڈاؽ دای اجےئ اگ ،افر اس رطح  ےسی اگ سج رطح دگاھ  اتسی ےہ ،دفزخ ےک امتؾ
ولگ اس ےک اردرگد عمج وہاجںیئ ےگ افر وپےگ ں ےگہک اے الفںصخش ایک وت ایھچ ابوتں اک مکح ںیہنرکات اھت ،نکیل وخد ںیہن رکات
اھت،افرربےاکومںےسںیمہںیہنرف اتاھتنکیلںیموخداؿوکرکاتاھت۔
رافی  :رشبنباخدل،دمحمنبرفعج،ہبعش،امیلسؿ،اوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1975

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ہیثً ،٥وٖ ،حش ،٩ابوبُکہ

َ
ُک َة َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س َنٔ ٌََىٔی اہللُ بٔک َٕ ٤َ ٔ ٠ة أَیَّ َا ٦ا َِ ٟح َ٤َّ َٟ ١ٔ ٤ا بَ ََّ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩ا َِ ٟض ِی َث َٔ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِو ْٖ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔی بَ ِ َ

َّ
َّ
َّ
َّسی َٗا َُ ٩َِ ٟ ٢ي ِٔٔ٠حَ َٗ ِو َْ ٦و َِّ ٟوا أَ َِ ٣زص ُِ ٥ا َِ ٣زأَ ّة
أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ََّٓ ٪ار ّٔسا َُٜ٠٣وا ابِ ََ ٨ة َ ِ ٔ ٛ
نامثؿ نب مثیہ ،وعػ،نسح ،اوبرکبہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ہک ھجم وک گنج لمج ےک زامہن ںیم اس ہملک ےک ذرےعی اہلل
ےنعفناچنہپای،فہہیہکبجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکربخیلمہکافرسےکولوگںےنیسکیکیٹیبوکابداشہانبایلےہ،وتآپےنرفامای
ہکفہوقؾیھبکالفحںیہناپےئیگسجےنوکحتموعرتےکرپسدیک۔
رافی  :نامثؿنبمثیہ،وعػ،نسح،اوبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1976

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،یحٌی ب ٩آز ،٦ابوبُک بً ٩یاغ ،ابوحؼين ،ابو٣زیً ،٥بساہلل ب ٩زیاز ،اسس

غ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َح ٔؼي ٕن َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َِ ٣زیَ َِ ًَ ٥ب ُس اہللٔ
ُک بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ

اَس َو َح َش َ ٩بِ ًََ ٩ل ٔ ٕٓی َٓ َ٘ ٔس َ٣ا
ْصة ٔ بَ ٌَ َث ًَل ٔ ٌّی ًَ ََّ ٤ار بِ َ ٩یَ ٔ ٕ
بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ اَلِ َ َسس ُّٔی َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َس َار ك َ َِ ٠ح ُة َواٟزُّبَيِ ٍُ َو ًَائٔظَ ُة ِلٔ َی ا َِ ٟب ِ َ

ا ٪ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ٓ َِو َ ٚا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔفٔی أَ ًِ ََل ُظ َو َٗ َاْ ٤َّ ًَ ٦ار أَ ِس َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟح َش َٔٓ ٩ا ِج َت َ٨َ ٌِ ٤ا َِِٔ ٟیطٔ
ًَ َِ ٠ي َ٨ا ا ِلُٜو َٓ َة ٓ ََؼٌ َٔسا ا ِ٨ِ ٔ٤ٟب َ َ ٍ َٓک َ َ

اٟسَ ِ ٧یا
ْصة ٔ َو َواہللٔ َِٔ َّ ٧ضا َٟزَ ِو َج ُة َ٧ب ٔ ِّیَ ٥ِ ُٜػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ُّ
ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َّّ ٤ارا َي ُ٘و ًَُ ٪َّ ٔ ِ ٢ائٔظَ َة َٗ ِس َس َار ِت ِلٔ َی ا َِ ٟب ِ َ

و ٪أَ ِ ٦ه ٔ َی
ِة ٔ َو َل َّ٩ٜٔاہللَ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی ابِ َت ََل َُ ٔ ٟ ٥ِ ٛی ٌِِٔ ٥ََ ٠یَّا ُظ تُ ٔلی ٌُ َ
َو ِاْل ٔ َ

دبع اہلل نب دمحم ،ییحی نب آدؾ ،اوبرکب نبایعش ،اوبنیصح ،اوبرممی ،دبعاہلل نب زاید ،ادس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک
ہک بجہحلط افر زریب افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رصبہ یک رطػ رفاہن وہےئ وت رضحت یلع ےن امعر نب ایرس افر نیسح نب
یلعوکوکہفاجیھبہیدفونںامہرےاپسوکہفآےئ افرربنم رپ ڑچھےئگرضحتنیسحافرپ افررضحتامعرنبایرسےچینفاےلڑیسیھ
رپ ےھت ،مہ ولگ اؿ ےک ارد رگد اےھٹک وہےئگ ،ںیم ےنامعر نب ایرس ریض اہلل اعتٰیلہنع وک ےتہک وہےئ انسہک رضحت اعہشئ ریض اہلل

اعتٰیلاہنعرصبہیکرطػرفاہنوہیئگںیہافردخایکمسقفہداینافرآرختںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکویبیںیہنکیلاہللابترک
فاعت یںیہمتآزاماتےہہکمترضحتیلعیکااطتعرکےتوہایرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکااطتعرکےتوہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،ییحینبآدؾ،اوبرکبنبایعش،اوبنیصح،اوبرممی،دبعاہللنبزاید،ادس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1977

راوی  :ابونٌی ،٥اب٨ُ ٩یہ ،ح ،٥ٜابووائ١

ََک َٔ ٣شي َ ٍ َصا
َک ًَائ ٔظَ َة َوذ َ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ََُّ ٔ ٨ی َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜأَبٔی َوائ َٕٔ َٗ ١اْ ٤َّ ًَ ٦ار ًَل َی ٔ٨ِ ٣بَ ٍ ٔا ِلُٜو َٓ ٔة ٓ ََذ َ َ

ِة ٔ َو َل َٔ ٨َّ ٜضا ٔ٤َّ ٣ا ابِ ُتٔ٠يت ُِ٥
َو َٗا ََ َّ ٧ِٔ ٢ضا َز ِو َج ُة َ٧ب ٔ ِّیَ ٥ِ ُٜػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َو ِاْل ٔ َ

اوبمیعن ،انب ہنییع ،مکح ،اوبفالئ ےس رفاتی رکےت ںیہ رضحت امعر وکہف ےک ربنم رپ ڑچےھ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع
دص ہق یک رفا یگ اک ذترکہ ایک افر اہک ہک داین افر آرخت ںیم اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبی ںیہ ،نکیل اؿ یک فہج ےس
ںیہمتآزامشئںیمڈاالایگےہ۔
رافی  :اوبمیعن،انبعننہ،مکح،اوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1978

ابو٣وسی اور ابو٣شٌوز ،حرضت ً٤ار رضی اہلل تٌا ٰلی
راوی  :بس ٢ب٣ ٩حب ٍ ،طٌبہ٤ً ،زو ،ابووائ ١سے روایت َکےت ہیں
ٰ
ً٨ہ

وسی َوأَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕ ًَل َی ًَ َّ٤ا ٕر َح ِی ُث
َح َّسثَ َ٨ا بَ َس ُ ٢بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟحبَّ ٍ ٔ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِْ ٤زو َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َوائ َٕٔ ١ي ُ٘و َُ ٢ز َخ َ ١أَبُو َُ ٣

َساً َٔک فٔی َص َذا اَلِ َ ِ٣ز ٔ ُُ ٨ِ ٣ذ أَ ِسَ ٤َِ ٠ت
َب ٌَ َث ُط ًَل ٔ ٌّی ِلٔ َی أَصِ ٔ ١ا ِلُٜو َٓ ٔة َي ِشت َ ُِ ٔ ٨
َک َظ ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َٔ ِ ٔ ِ ٩ِ ٣
َفص َُِ٘ َٓ ٥اَلَ َ٣ا َرأَیِ َ٨ا َک أَ َت ِی َت أَ ِّ ٣زا أَ ِ َ
َک َظ ً ٔ ِ٨سٔی ِٔٔ ٩ِ ٣بِ َلائٔ٤َ ُٜا ًَ ِ ٩صَ َذا اَلِ َ ِ٣ز ٔ َو ََ ٛشاص َُ٤ا ُح َّّ ٠ة ُح َّّ ٠ة ث ُ ََّ ٥راحُوا
َٓ َ٘ا َْ ٤َّ ًَ ٢ار َ٣ا َرأَیِ ُت ٔ٤َ ُٜ٨ِ ٣ا ُُ ٨ِ ٣ذ أَ ِس٤َِ ٠ت َُ٤ا أَ ِّ ٣زا أَ ِ َ
ِلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ
دبؽنب ٹ
حمز،ہبعش،رمعف،اوبفالئےسرفاتیرکےتںیہاوبومٰیسافراوبوعسمد،رضحتامعرریضاہللاعتٰیلہنعےکاپساسفتق
ےئگبجہکرضحتیلعےن اؿوکویفںےکاپسوفجعمجرکےنوکاجیھباھتاؿدفونںےن امعرےساہکہکبج مت املسمؿوہےئ ےھت
اسفتقمہےنںیہمتاساکؾںیمدلجیرکےنےسزایدہرباوکح اکؾرکےتںیہنداھکی،رضحتامعرریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہک
بجمتدفونںاملسمؿوہےئےھتاسفتقںیمےناہمترےاساکؾںیمدریرکےنےسزایدہرباوکح اکؾںیہنداھکی،اؿدفونںوک
اکیاکیوجڑاانہپای،رھپدجسمیکرطػرفاہنوہےئگ۔
رافی  :دبؽنب ٹ
حمز،ہبعش،رمعف،اوبفالئےسرفاتیرکےتںیہاوبومٰیسافراوبوعسمد،رضحتامعرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1979

راوی ً :بسا ،٪ابوح٤زہ ،اً٤ع ،ط٘ی ٙب٣ ٩ش٤٠ہ

وسی َو ًَ َّ٤ارٕ َٓ َ٘ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٔ
ی ٙبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ُُ ٨ِ ٛت َجاّ ٔ ٟشا َ ٍَ ٣أَب ٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ َوأَبٔی َُ ٣
ک َط ِیئّا ُُ ٨ِ ٣ذ َػ ٔح ِب َت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
ک أَ َح ْس ِ ٔ ََّل َِ ٟو ٔطئ ُِت َُِ ٠ُ٘ ٟت ٓ ٔیطٔ َُي ِ َ ٍ َک َو َ٣ا َرأَیِ ُت َٔ ٨ِ ٣
أَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕ َ٣ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحاب ٔ َ

ک َص َذا
ک َو ََل َٔ ٩ِ ٣ػاح ٔب ٔ َ
َّٔساً َٔک فٔی َص َذا اَلِ َ ِ٣ز ٔ َٗا َْ ٤َّ ًَ ٢ار یَا أَبَا َِ ٣ش ٌُوز ٕ َو َ٣ا َرأَیِ ُت َٔ ٨ِ ٣
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ َی َب ً ٔ ِ٨سٔی ِٔ ٩ِ ٣
است ِ َ
وَسا
َط ِیئّا ُُ ٨ِ ٣ذ َػ ٔحبِت َُ٤ا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ َی َب ً ٔ ِ٨سٔی ِٔٔ ٩ِ ٣بِ َلائٔ٤َ ُٜا فٔی صَ َذا اَلِ َ ِ٣ز ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕ َوک َ َ
اّ ٔ ٣ُ ٪
ِی ًَ َّّ ٤ارا َو َٗا َُ ٢رو َحا ٓ ٔیطٔ ِلٔ َی ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ
َیا ُ ََُل َُ ٦صا ٔ
ت ُح ََّ ٠تي ِ ٔن َٓأ َ ًِ َلی ِ ٔ ِح َساص َُ٤ا أَبَا َُ ٣
وسی َواَلِ ُ ِ َ
دبعاؿ ،اوبزمحہ ،اشمع ،قیقش نب ہملسم ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اوبوعسمد ف اوب ومٰیس افر رضحت امعر ےک

اپساھٹیبوہااھتوتاوبوعسمدےنامعرےساہکہکاہمترےالعفہسجدقراہمترےاسیھتںیہ،اؿںیمےسرہاکیوکںیمد ہاتکسوہں
ہک بج ےس مت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس یک تبحص اایتخر یک ےہ ںیم ےن اس ارم ںیم دلجیرکےن ےس زایدہ وکح  ابت
بیع ںیہن دیھکی ،رضحت امعر ےن اہکہک اے اوبوعسمد ںیم ےن مت ےس افر اہمترےاساسیھت ےس بج ےس ہک مت دفونں ےن یبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحص اایتخر یک ےہ اس ارم ںیم اتریخ ےس زایدہ وکح  ابت بیع یک ںیہن دیھکی ،رضحت اوبوعسمد وخش
احؽےھت،اںوہںےناہکہکاےالغؾدفوجڑےالؤ،اکیرضحتاوبومیسوکدایافردفرسارضحتامعرہوکدایافراہکہکمتدفونںہعمج
یکرطػاجؤ۔
رافی  :دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمع،قیقشنبہملسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاہللاعت ییسکوقؾرپذعابانزؽرکاتےہ...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
بجاہللاعت ییسکوقؾرپذعابانزؽرکاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1980

راوی ً :بس اہلل بً ٩ث٤اً ،٪بساہلل  ،یو٧ص ،زہزی ،ح٤زہ بً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل

تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخبَ ٍََ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی َح ِ٤زَةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤ابِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا٪
اب َ ٩ِ ٣ک َ َ
اب ا َِ ٌَ ٟذ ُ
ًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا أَِ٧زَ َ ٢اہللُ بٔ َ٘ ِوَ ًَ ٕ ٦ذا ّبا أَ َػ َ

ٓ ٔیض ٔ ِ ٥ث ُ َّ ٥بُ ٌٔ ُثوا ًَل َی أَ ًِ َ٤أٟض ٔ ِ٥

دبعاہللنبنامثؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،زمحہنبدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتانبرمعریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتی
رکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکبجاہللاعت ییسکوقؾرپذعابانزؽرکاتےہوتےنتج
ولگاسوقؾںیموہےتںیہفہبسیہاسذعابںیمالتبموہاجےتںیہ،رھپا ےناامعؽےکاطمقبااھٹےئاجےتںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبنامثؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،زمحہنبدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرضحتنسحنبیلعےکقلعتمرفامانہکہیریمااٹیبےہ۔...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرضحتنسحنبیلعےکقلعتمرفامانہکہیریمااٹیبےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1981

ابو٣وسی
راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪اَسائی،١
ٰ

وسی َو َٟٔ٘ي ُت ُط بٔا ِلُٜو َٓةٔ َو َجا َئ ِلٔ َی ابِ ُٔ ٩طبِ ٍُ ََ ٣ة َٓ َ٘ا َ٢
َسائ ٔی ُ
 ١أَبُو َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِ َ
اٖ ًََِ ٠یطٔ ََٓ ٥َِ ٠ئ ٌَِ َِٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش َُٗ ٩ا َ٤َّ َٟ ٢ا َس َار ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ٩
أَ ِزخٔ ِ٠ىٔی ًَل َی ً َٔیسی َٓأًَ ٔوَ ُط َٓ َٜأ َ َّ ٪ابِ َُ ٩طبِ ٍُ ََ ٣ة َخ َ

َّ
ِا َصا َٗا َ٢
ًَل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ِلٔ َی ٌَُ ٣او ٔ َی َة بٔا ِلَ َٜتائ ٔٔب َٗا َ٤ِ ًَ ٢زُو بِ ُ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ ٌَ ٤ُ ٔ ٟاو ٔ َی َة أَ َری َٛت َٔيب ّة ََل تُ َولِّی َحًی تُ ِسب ٔ َز أ ُ ِ َ
اٟؼِ٠حَ
ٌَُ ٣او ٔ َی ُة ََ ٔ ٟ ٩ِ ٣ذ َرار ِّٔی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٓ َ٘ا َ ٢أََ٧ا َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َو ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س َُ ٤ز َة َ٘ ٠ِ َ ٧ا ُظ َٓ َُ٘ ٨و ُُ َٟ ٢ط ُّ

َ
ُک َة َٗا َ ٢بَ ِي َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب َجا َئ ا َِ ٟح َش َُ٘ َٓ ٩ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َٗا َ ٢ا َِ ٟح َش َُ ٩و َِ َ٘ ٟس َسُ ٌِ ٔ٤ت أبَا بَ ِ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ابِىٔی َص َذا َسی ِّْس َو ١َّ ٌََ ٟاہللَ أَ ِ ٪ي ُِؼٔ٠حَ بٔطٔ بَي ِ َن ٓ ٔ َئ َتي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن

یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،ارسالیئ،اوبومٰیسےسرفاتیرکےتںیہںیماؿےسوکہفںیمالماھتفہربشہمےکاپسآےئافراہکہکےھجم
ٰیسیع ےک اپس ےل ولچ اتہک ںیم تحیصن رکفں نکیل انب ربشہم وک وخػ وہا،اس ےئل اس ےن ااسی ہن ایک ،ارسالیئ ےن اہک ہک مہ ےس
نسحےنایبؿ ایکہکنسحنب یلعاعمفہیےکاقمہلبےک ےئل رکشلےلےلچ،وترمع نباعص ےناعمفہیےس اہکںیمےن رکشلنسح ےک
اپسداھکیےہوجفا سہنوہاگبجکتہکاقملبیکوفجوکاگھبہنےل،اعمفہیےناہکہکاملسمونںیکافالدیکرگناینوکؿرکےاگ،
رمع نب اعص ےن اہک ہک ےن اہک ہک مہ اؿ ےس ںیلم ےگ افر حلص ےک ےئل وگتفگ رکںی ےگ ،رضحت نسح رصبی ےن اہک ہک ںیم ےن
اوبرکبہےسایبؿرکےتوہےئانسہکاکیابریبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکریماہیاٹیبرسدارےہافرادیمےہہکاہللاعت یاس
ےکذرےعیاملسمونںےکدفرگفوہںےکدرایمؿحلصرکادےاگ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،ارسالیئ،اوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرضحتنسحنبیلعےکقلعتمرفامانہکہیریمااٹیبےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1982

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا٤ً ،٪زو٣ ،ح٤س بً ٩لیُ ،ح٠٣ہ ،اسا٣ہ ٛے ٣ولی

ُح ََ ٠َ ٣ة َِ ٣ول َی أ ُ َسا ََ ٣ة أَ ِخب َ َ ٍ ُظ َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََٗ ٢ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو أَ ِخب َ َ ٍنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی أَ َِّ َ ٪
َک َِ ٟو
ک َٓ ُ٘ ُِ َٟ ١ط َي ُ٘و َُ ٟ ٢
ٕ َػاح َٔب َ
ُح ََ ٠َ ٣ة َٗا َ ٢أَ ِر َس َ٠ىٔی أ ُ َسا َُ ٣ة ِلٔ َی ًَل ٔ ٕٓی َو َٗا َُ َّ ٧ِٔ ٢ط َس َی ِشأََ ُٟ
ک ِاْل َََ ٓ ٪ی ُ٘و ُ٣َ ٢ا َخ ََّ ٠
َٗ ِس َرأَیِ ُت َ ِ
ک ٓ ٔیطٔ َو َلَ َّ٩ٜٔص َذا أَ ِْ ٣ز  ٥َِ ٟأَ َر ُظ َٓ ٥َِ ٠ي ٌُِ ٔلىٔی َط ِی ّئا ٓ ََذ َص ِب ُت ِلٔ َی َح َش َٕ ٩و ُح َشي ِ ٕن
وَ ٌَ ٣َ ٪
َُ ٨ِ ٛت فٔی ٔط ِس ٔ ٚاَلِ َ َسسٔ ََلَ ِحب َ ِب ُت أَ ِ ٪أَ َُ ٛ

َقوا لٔی َراح ٔ ًَٔ٠ی
َف َٓأ َ ِو َُ
َوابِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ

یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعف،دمحمنبیلع ،جہلم،ااسہمےکوم یےسرفاتیرکےتںیہ جہلمےنایبؿایکہکھجموکااسہمےنرضحت
یلع ےک اپس اجیھب افر اہک ہک مت ےس اس فتق وپےگ ں ےگ سک زیچ ےن اہمترے اسیھت وک ریمے اسھت رےنہ ےس ےھچیپ راھک وت اؿ وک
ریمی رطػ ےس د ہ دانی ہک ارگ آپ ریش ےک ہنم ںیم وہں وت ےھجم رھپ یھب دنسپ ےہ ہک ںیم اس ںیم آپ ےک اسھت روہں نکیل ہی
اعمہلمااسی ےہہک ںیمےن ںیہنداھکی،رضحت یلع ےن ےھجمھچکںیہندایوت ںیم رضحتنسح،رضحت نیسح،افر انبرفعج ےکاپس
ایگوتاںوہںےنریمیوساریوکدلفادای،ینعتہبزایدہامؽدےرکرفاہنایک۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعف،دمحمنبیلع ،جہلم،ااسہمےکوم ی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجاکیامجتعںیمھچکےہکرھپفاہںےسلکنرکاسےکالخػےہک...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجاکیامجتعںیمھچکےہکرھپفاہںےسلکنرکاسےکالخػےہک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1983

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب٧ ،آٍ

یس بِ ٌََ ٣ُ ٩او ٔ َی َة َج ٍََ ٤
 ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َیز ٔ َ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َخ َ ٍَ ٠أَصِ ُ
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َحظَ َُ ٤ط َو َوََ ٟس ُظ َٓ َ٘ا َِ ٢نِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یُ َِ ٨ؼ ُب ٟٔکَُُ ِّ١از ٔ ٕر َ ٔ ٟوائْ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َؤَِّ٧ا َٗ ِس
بَا َي ٌِ َ٨ا َص َذا اَّ ٟز ُج ًََ ١ل َی بَ ِی ٍٔ اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َوِنِّٔی ََل أَ ًِ ََِ ُ ٥ُ ٠س ّرا أَ ًِوَ َ ٩ِ ٣ٔ ٥أَ ِ ٪یُ َبا َی ٍَ َر ُج ًَْ ١ل َی بَ ِی ٍٔ اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ ث ُ َّ ٥یُ َِ ٨ؼ ُب

َُ ٟط ا َِ ٔ ٟ٘تا َُ ٢وِنِّٔی ََل أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣خُ ٌََ ٠ط َو ََل بَا َی ٍَ فٔی َص َذا اَلِ َ ِ٣ز ِٔ ٔ ََّل کَاِ َ ٧ت ا َِِ ٟٔی َؼ َ ١بَ ِیىٔی َوبَ ِي َ٨طُ

امیلسؿنب جب،امحدنبزدی،اویب،انعفےسرفاتیرکےتںیہہکبجالہودہنیےنسیدینباعمفہییک تعیحتفرکدیوتانبرمع
ریضاہللاعتٰیلہنعےنا ےناسویھتںافروچبںوک ااھٹکایک افراہکہکںیمےن یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہک رہدہع
ینکشرکےنفاےلےک ےئلایقتمےکدؿ اکیڈنھجا بصنایک اجےئ اگ ،افر مہاسصخش یک  تعیاہلل افراس ےکروسؽیلصاہلل

ہیلع فآہل فملس ےک وماقف رک ےکچ ںیہ ںیم ںیہن اجاتن ہک اس ےس ڑبھ رک وکح  ےب فاف وہیتکس ےہ ہک اکی صخش یک  تعی دخا افر اس
ےک روسؽ ےک وماقف وہاجےئ رھپ اس ےس گنج یک اجےئ ںیم ںیہن اجاتن ہک مت ںیم ےس وج صخش اس وک تخت الخ ت ےس زعمفؽ
رکےاگافراسیکااطتعےسرفرگداینرکےاگوتامہرےافراسےکدرایمؿدجاح اکرپدہاحلئوہاگ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،امحدنبزدی،اویب،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجاکیامجتعںیمھچکےہکرھپفاہںےسلکنرکاسےکالخػےہک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1984

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،ابوطہابً ،وٖ ،ابوا٨٤ٟہا٢

ا ٪ابِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َو َِ ٣ز َوا ُ ٪ب ٔ َّ
اب ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
اٟظأَِ ٔ ٦و َوثَ َب ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٔط َض ٕ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔٗ ٢ا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
ْصة َٔٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َ ٍَ ٣أَبٔی ِلٔ َی أَبٔی بَ ِز َز َة اَلِ َ ِسِّ ٔ ٠
َیم َحًَّی َز َخ ِ٨َ ٠ا ًََِ ٠یطٔ فٔی َزارٔظ ٔ َوص َُو َجاْ ٔ ٟص فٔی ه ِّٔ١
اٟزُّبَيِ ٍ ٔب ٔ ََ َّٜ ٤ة َو َوثَ َب ا َِّ ُ ٟ
ُقا ُئ بٔا َِ ٟب ِ َ

ًُ َِّّ ٠ی ٕة َٟطُ َٔ َٗ ٩ِ ٣ؼبٕ َٓ َحَِ ٠ش َ٨ا َِِٔ ٟیطٔ َٓأ َ ِنظَ أ َ أَبٔی َي ِش َت ِلٌ ُُٔ ٤ط ا َِ ٟحس َ
اض َٓأ َ َّو ُ٢
ٔیث َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَبَا بَ ِز َز َة أََلَ َت َزی َ٣ا َو َٗ ٍَ ٓ ٔیطٔ اُ ٨َّ ٟ
رش ا َِ ٌَ ٟز ٔب ُ٨ِ ٛت ًَُِ ٥ل َی
َط ِی ٕئ َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َتک َ َّ ٥َ ٠بٔطٔ ِنِّٔی ا ِح َت َش ِب ُت ً ٔ َِ ٨س اہللٔ أَنِّی أَ ِػ َب ِح ُت َساخ ّٔلا ًَل َی أَ ِح َیا ٔ
َقیِ ٕع ِٔ ٥ِ َُّٜ٧یَا ََ َ ٌِ ٣
ئ َُ

اٟذ َّٔ ٟة َوا ِ٠َّ ٔ ٟ٘ةٔ َو َّ
ا َِ ٟحا َّٔ ٢أ ٟذی ًَ٤ِ ٔ ٠ت ُِِّ ٩ِ ٣ٔ ٥
اٟـ ََل َٟةٔ َوِ ٔ َّ ٪اہللَ أَ ِن َ٘ َذ ُ ٥ِ ٛب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦وب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی بَ ََّ ٠
اٟسَ ِ ٧یا َّأًٟی أَٓ َِش َس ِت بَ ِي َ ٪َّ ٔ ِ ٥ِ ُٜ٨ذَا َک َّأ ٟذی ب ٔ َّ
ئ
اٟسَ ِ ٧یا َوِ ٔ ََّ ٪ص ُؤ ََل ٔ
اٟظأَِ ٔ ٦واہللٔ ِ ٔ ُِ ٪ي َ٘ات ٔ ُ
ََّ ٔ ِ ١ل ًَل َی ُّ
بٔ٣َ ٥ِ ُٜا َت َز ِو ََ ٪و َص ٔذظ ٔ ُّ
اٟسَ ِ ٧یا
َّأ ٟذ َ
اٟسَ ِ ٧یا َوِ ٔ ِ ٪ذ َ
َاک َّأ ٟذی ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َواہللٔ ِ ٔ ُِ ٪ي َ٘ات ٔ ُ
ی ٩بَي ِ َن أَهِ ُضز ٔ َُ ٥ِ ٛواہللٔ ِ ٔ ُِ ٪ي َ٘اتَٔ ُ٠
ََّ ٔ ِ ١ل ًَل َی ُّ
وََّ ٔ ِ ٪ل ًَل َی ُّ

ادمح نب ویسن ،اوباہشب ،وعػ ،اوبااہنملؽ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک انب زاید (وکہف ںیم) افر رمفاؿ اشؾ ںیم
افرانبزریب ںیمافررقاءرصبہںیماینپاینپ وکحوتمںرپ اقضبےھت،ںیما ےنفادل ےکاسھتاوبربزہا،یملےکاپسایگمہولگ
اؿ ےک رھگ ںیم ےچنہپ ،فہ ا ےن ابسن ےک رپھچ ےک اسہی ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت مہ یھب اؿ ےک اپس ھٹیب ےئگ ،ریمے فادلنی اؿ ےس

وگتفگرکےنےگلوتاںوہںےناہکہکاوبربزہایکمتںیہندےتھکیوہہک ولگسکزیچںیمڑپےوہےئںیہ،یلہپابتوجاؿوکےتہکوہےئ
ینسفہہیہکںیماہللےسوثابیکادیمراتھکوہں،اسابترپہکحبصوکرقشیرپ بضانکااتھٹوہں،اےرگفہرعبمتذتلیک
افر ارمایہ یک سج احتل ںیم ےھت فہ ںیہمت ولعمؾ ےہ اہلل اعت ی ےن ںیہمت االسؾ افر دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ذرےعی اجنت
دالح ،اہیںکتہکںیہمتفہابںیتبیصنوہح وجآجمتدھکیرےہوہ،افراسداینےناہمترےدرایمؿاسفدڈاؽدای،افرفہصخشوج
اشؾ ںیم ےہ دخا یک مسق داین ےک ےئل ڑل راہےہ ،افر فہ صخش وج ںیم ےہ دخا یک مسق داین یہ ےک ےئل ڑل راہےہ( ،ینع بس داین ےک
وخاشہدنمافراسےکاچےنہفاےلںیہ)
رافی  :ادمحنبویسن،اوباہشب،وعػ،اوبااہنملؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجاکیامجتعںیمھچکےہکرھپفاہںےسلکنرکاسےکالخػےہک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1985

راوی  :آز ٦ب ٩ابی ایاض ،طٌبہ ،واػ ،١احسب ،ابووائ ،١حذئہ ب ٩ی٤ا٪

اػ ٕ ١اَلِ َ ِح َس ٔب ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ ٕ ٩ِ ًَ ١حُ َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩ا َِ َ ٟامی َٔٗ ٪ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ا ِ٨َ ٤ُ ٟآٔ٘ٔي َن
ض َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩و ٔ
َح َّسثَ َ٨ا آ َز ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ِٔیَا ٕ
و٪
وَ ٪وا َِ ٟی ِو ََ ٦ی ِح َضزُ َ
َُّس َ
ا َِ ٟی ِو َُ ٨ِ ٣ٔ ٌَّ َ ٦ض ًَِ ٥ل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَاُ ٧وا َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ي ٔ ُّ
آدؾ نب ایب اایس ،ہبعش ،فالص ،ادحب ،اوبفالئ ،یذ ہف نب امیؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آج لک ےک
انمنیقفاؿےسزایدہربےںیہوجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمےھت،فہولگاسزامہنںیم(ا ےندباامعؽ)وپدیشہرےتھک
ےھت،افرہیولگآجیلعاالالعؿرکرےہںیہ۔
رافی  :آدؾنبایباایس،ہبعش،فالص،ادحب،اوبفالئ،یذ ہفنبامیؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجاکیامجتعںیمھچکےہکرھپفاہںےسلکنرکاسےکالخػےہک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1986

راوی  :خَلز٣ ،شٌز ،حبیب ب ٩ابی ثابت ،ابواٟظٌظاء ،حرضت حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ا ٪اُ ٔ٨ِّ ٟ
َاًَ ٚل َی ًَ ِض ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی
اٟظ ٌِ َثا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َخ ََّل ْز َح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
ئ ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة َٗا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا ک َ َ
َ
َف َب ٌِ َس ِاْل ٔ َی٤ا ٔ٪
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َّ٣ا ا َِ ٟی ِو ََٓ ٦إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو ا ِلُ ِ ُٜ
الخد،رعسم،بیبحنبایباثتب،اوبااشعشلء،رضحتیذ ہفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکافنؼ وت
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمیھباھتافرآجلکےہوتوساےئاسےکںیہنہکہیاامیؿالےنےکدعبرفکرکانےہ۔
رافی  :الخد،رعسم،بیبحنبایباثتب،اوبااشعشلء،رضحتیذ ہفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایقتماقمئہنوہیگبجکتہکربقفاولںرپرکشںیہنایکاجےئاگ...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ایقتماقمئہنوہیگبجکتہکربقفاولںرپرکشںیہنایکاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1987

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َت ُ٘ ُو٦
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

َّ
 ١بٔ َ٘بِ ٍ ٔاَّ ٟز ُج ََٔ ٓ ١ی ُ٘و َُ ٢یا َِ ٟي َتىٔی َ٣کَاُ َ ٧ط
اٟشا ًَ ُة َحًَّی یَ َُّ ٤ز اَّ ٟز ُج ُ
اامسلیع ،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسرفاتیرکےت ںیہ ہکآپ ےن
رفامایہک،ایقتماقمئہنوہیگ،اہیںکتہکاکیصخشیسکربقےکاپسےسسگرےافرےہکاگہکاکشںیماسہگجوہات۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زامہنےکدبؽاجےناکایبؿاہینہکولگوتبںیکرپشتسرکےنںیگلےگ...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
زامہنےکدبؽاجےناکایبؿاہینہکولگوتبںیکرپشتسرکےنںیگلےگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1988

راوی :
اوباامیلؿ  ،بیعش  ،زرہی  ،دیعس نب بیسم  ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفملس دفس یک وعروتں ےک رسنی ( رثکت ےک ببسےس ) ذفالجلضہ رپ  جتک رکںی ےگ افر ذفالجلضہ ہلیبق دفس اکتب اھت سج یک
ہکفہاجتیلہےکزامہنںیموپاجایکرکےتےھت۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زامہنےکدبؽاجےناکایبؿاہیںکتہکولگوتبںیکرپشتسرکےنںیگلےگ...

ابب  :ونتفںاکایبؿ
زامہنےکدبؽاجےناکایبؿاہیںکتہکولگوتبںیکرپشتسرکےنںیگلےگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1989

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،س٠امی ،٪ثور ،ابواِٟیث ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪ثَ ِورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِِ َِ ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َّ
َٗا ََ ٢لَ َت ُ٘ ُوَّ ٦
اَ ٪ي ُش ُ
اض بٔ ٌَ َؼا ُظ
ْخ َد َر ُج ِْ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١ح َل َ
و ٚاَ ٨َّ ٟ
اٟشا ًَ ُة َحًی یَ ِ ُ
دبعازعلسی نب دبعاہلل  ،امیلسؿ ،وثر ،اوباثیغل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایہکایقتماسفتقاقمئہنوہیگ،بجکتہکاکیصخشاطحقؿےکہلیبقےسےلکناگافر
ولوگںوکا ےنڈڈنےےساکنہےئاگ۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،امیلسؿ،وثر،اوباثیغل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آگےکےنلکناکایبؿ۔...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
آگےکےنلکناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1990

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخبَ ٍََ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢سٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
ق ا ِٔ ٟح َحازٔ ُتـٔی ُئ أَ ًِ ََ ٨
ْصی
ْخ َد ْ َ ٧ار ٔ ٩ِ ٣أَ ِر ٔ
اٟشا ًَ ُة َحًی َت ِ ُ
اِ ٚاْلٔب ٔ ٔ ١بٔبُ ِ َ
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم اقمئ ہن وہیگ ،اہیں کت ہک اجحز یک زنیم ےس اکی آگ ےلکن یگ سج ےس رصبہ ےک
افوٹنںیکرگدںینرفنشوہاجےئیگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
آگےکےنلکناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1991

راوی ً :بیس اہلل ب ٩سٌیس ٨ٛسیً٘ ،بہ ب ٩خاٟسً ،بیس اہلل  ،خبیب بً ٩بساٟزح ،٩٤اپ٨ے زازا حٔؽ بً ٩اػ ،٥حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا ِل ٔ٨ِ ٜس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩خب َ ِی ٔب بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ج ِّسظ ٔ

َّس ًَ ِ٨ِ َٛ ٩ز ٕ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ
َف ُ
َحٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُو ٔط ُ
ات أَ َِ ٪ی ِح ٔ َ
ک ا َِ ُ ٟ
ِ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
رض ُظ ٓ َََل َیأ ُخ ِذ ٔ٨ِ ٣طُ َط ِیئّا َٗا ََ ِ٘ ًُ ٢ب ُة َو َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ َ َِ
ٓ َََ ٩ِ ٤ح َ َ
َّ
َّس ًَ َِ ٩ج َب َٕ ٩ِ ٣ٔ ١ذصَبٕ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط َِٔل أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢یَ ِح ٔ ُ

دیبع اہلل نب دیعس دنکی ،ہبقع نب اخدل ،دیبع اہلل  ،بیبخ نب دبعارلنمح ،ا ےن دادا صفح نب اعمص ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رقنعبی درایےئ رفات وسےن اک
زخاہن اکنےل اگ،انچہچن سج صخش وک ےلم فہ اس ےس ھچک ہن ےل ،ہبقع ایبؿ رکےت ںیہ مہ ےس دبعاہلل ےن وباہطس اوبازلاند ،ارعج،
رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحرفاتیرکےتںیہرگمہیہکاںوہںےناہکوسےناکاہپڑ

اکنےلاگ۔
رافی  :دیبع اہلل نب دیعس دنکی ،ہبقع نب اخدل ،دیبع اہلل  ،بیبخ نب دبعارلنمح ،ا ےن دادا صفح نب اعمص ،رضحت اوبرہریہ ریض
اہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1992

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،طٌبہٌ٣ ،بس ،حارثہ ب ٩وہب

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َح َّسث َ َ٨ا ََ ٌِ ٣ب ْس َسُ ٌِ ٔ٤ت َحارٔثَ َة بِ ََ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
 ١بٔ َؼ َس َٗتٔطٔ ٓ َََل َیح ٔ ُس ََ ٩ِ ٣ي ِ٘ َبَ ُ٠ضا َٗا ََ ٣ُ ٢ش َّس ْز َحارٔثَ ُة أَ ُخو
ا ٪یَ ِ٤شٔی اَّ ٟز ُج ُ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ت َؼ َّسُٗوا ٓ ََش َیأتِ ٔی ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َز َْ ٣
ًُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٔل ُ ِّ٣طٔ
دسمد ،ییحی ،ہبعش ،دبعم ،احرہث نب فبہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایکہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس وک
رفامےت وہےئ انس ہک ریخات رکف ،اس ےئل ہک رقنعبی اکی ااسی زامہن آےئ اگ ہک آد ی دصہق ےل رک رھپے اگ نکیل اس وک وبقؽ
رکےنفاالوکح ںیہنوہاگ،دسمدےناہکہکامںیکرطػےسدیبعاہللنبرمعےکاھبح ےھت۔
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،دبعم،احرہثنبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1993

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،ابواٟز٧ازً ،بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَب ٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َّ
َٗا َََ ٢ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
و٪
ٔیْ ٤ة َز ًِ َوتُ ُض َ٤ا َواح َٔس ْة َو َحًَّی یُ ِب ٌَ َث َز َّجا َُ ٟ
ٔیَ ٤تا ٔ ٪یَُٜو ُ ٪بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا ََ ِ٘ ٣ت َْ ٠ة ًَو َ
اٟشا ًَ ُة َحًی َت ِ٘تَتٔ َٔٓ ١ئَ َتا ًَٔ ٪و َ
یب ٔ ٩ِ ٣ث َ ََلث ٔي َن ک ُ ُُّ ٠ض ِ ٥یَزًُِ ُ ٥أََّ٧طُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َو َحًَّی ُي ِ٘ َب َف ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟو َتِٜثُ ٍَ اٟزَّ ََلزٔ َُ ٢ویَ َت َ٘ َار َب اٟزَّ َ٣ا َُ ٪و َتوِ َض َز
ؤ َ ٪
ََّ ٛذاب ُ َ
َق ْ
َ ١ػ َس َٗ َت ُط َو َحًَّی َي ٌِز ٔ َؿ ُط
َ ١و َحًَّی َیِٜث ُ َ ٍ ٓ ٔی ٥ِ ُٜا ِ٤َ ٟا ََُ ٓ ٢یٔ َ
ٔیف َحًَّی یُض ٔ ََّ ٥ربَّ ا ِ٤َ ٟا َٔ ٩ِ ٣َ ٢ي ِ٘ َب ُ
ا ِٔٔ ٟت َ ُن َو َیِٜث ُ َ ٍ ا َِ ٟضزِ ُد َوص َُو ا ِِ َ٘ ٟت ُ
 ١بٔ َ٘بِ ٍ ٔاَّ ٟز ُج ََٔ ٓ ١ی ُ٘و ُ ٢یَا
اض فٔی ا ِٟب ُ َِ ٨یا َٔ ٪و َحًَّی َی ُ٤زَّ اَّ ٟز ُج ُ
ًََِ ٠یطٔ ٓ ََی ُ٘و ََّ ٢أ ٟذی َي ٌِز ٔ ُؿطُ ًََِ ٠یطٔ ََل أَ َر َب لٔی بٔطٔ َو َحًَّی یَ َت َلا َو َ ٢اُ ٨َّ ٟ
َِ ٟي َتىٔی َ٣کَاَ٧طُ َو َحًَّی َت ِلَّ ٍَ ُ٠
ک ح ٔي َن ََل یَ ٍُِ َٔ ٨
وََ ٓ ٪ذَ ٔ ٟ
اض َي ٌِىٔی آ َُ٨٣وا أَ ِج ََ ٌُ ٤
اٟظ ُِ ٤ص ِِٔ ٣َ ٩ِ ٣زٔب ٔ َضا َٓإٔذَا كَِ ٌََ ٠ت َو َرآصَا اُ ٨َّ ٟ
 ١أَ ِو ََ ٛش َب ِت فٔی ِ ٔ َی٤اَ ٔ ٧ضا َخي ِ ّ ٍا َو ََ ٟت ُ٘و ََّ َّ٩٣
رش اَّ ٟز ُج ََل ٔ ٪ث َ ِوبَ ُض َ٤ا بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا
َنٔ ِّشا ِ ٔ َی٤اَُ ٧ضا َ ٥َِ ٟت ٩ِ ُٜآ َِ ٨َ ٣ت ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ُ
اٟشا ًَ ُة َو َٗ ِس َن َ َ

 ١ب ٔ َ٠ب َ ٔن َ ِ٘ ٔ ٟحتٔطٔ ٓ َََل یَ ِل ٌَ ُ٤طُ َو ََ ٟت ُ٘و ََّ َّ٩٣
ٓ َََل َیت ََبا َي ٌَأ٧طٔ َو ََل َی ِلو ٔ َیأ٧طٔ َو ََ ٟت ُ٘و ََّ َّ٩٣
اٟشا ًَ ُة َوص َُو یُُ ٔ ٠یم
ْص َٖ اَّ ٟز ُج ُ
اٟشا ًَ ُة َو َٗ ِس ا ِن َ َ
َح ِو َؿ ُط ٓ َََل َي ِشقٔی ٓ ٔیطٔ َو ََ ٟت ُ٘و ََّ َّ٩٣
اٟشا ًَ ُة َو َٗ ِس َر َٓ ٍَ أُک ِ ََ ٠ت ُط ِلٔ َی ٓ ٔیطٔ ٓ َََل یَ ِل ٌَ َُ ٤ضا
اوباامیلؿ ،بیعش ،اوبازلاند ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم اقمئ ہن وہیگ ،اہیں کت ہک دف ڑبے رگفہ ،آ س ںیم گنج رکںی ےگ ،افر اؿ ےک
درایمؿ زربدتس وخرنسیی وہیگ ،اؿ اک دوعی اکی وہاگ افر اس فتق رقتةی سیت داجؽ دیپا وہں ےگ اؿ ںیم ےس رہ اکی دوعی
رکےاگہکفہاہللاکروسؽےہافرملعااھٹایلاجےئاگ،ززلولںیکرثکتوہیگافرزامہناکیدفرسےےسرقبیوہاگافررہجینع
لتق یک زایدیت وہیگ افر اس فتق ہک مت ںیم امؽ یک رثکت وہیگ ہک اتہب رھپے اگ ،افر امؽ اک امکل دصق رکے اگ ہک وکح  اس وک وبقؽ
رکےل افر فہ اس وک  شی رکے اگ افر سج وک  شی رکے اگ فہ ےہک اگ ہک ےھجم اس یک رضفرت ںیہن افر اس فتق ولگ ڑبی ڑبی
امعروت ںںیمرخفرکےنںیگلےگ،افراسفتقاکیصخشیسکیکربقےکاپسےسسگرےاگوتےہکاگہکاکشںیماسہگجوہات،افر

آاتفب رغمب ےس عولع وہاگ بج آاتفب رغمب ےس عولع وہاگ وت ولگ اےس دںیھکی ےگ ،بس اامیؿ ےل آںیئ ےگ اس فتق
یسک اک اامیؿ عفن ہن دے اگ۔ وج ےلہپ اامیؿ ےل آای ای ا ےن اامیؿ ںیم یکین ہن یک ،افر ایقتم اس رطح اقمئ وہیگ ہک دف صخش ڑپکے
الیھپےئوہںےگہنوترخدیفرففتخرکےناپںیئےگافرہناےسٹیپلںیکسےگ،افرایقتماساحؽںیماقمئوہیگہکاکیصخش
افینٹناکدفدھدفھرکالےئاگنکیلاےس یپہنےکساگ،افرایقتماساحؽںیماقمئوہیگہکاکیصخشا ےنومویشیںےکےئلوحض
درتسرک راہ وہاگ نکیلاس ںیم الھکےن الپےنیک دقرت ہن وہیگ ،افرایقتماسرطحاقمئ وہیگہک اکیصخش ا ےن ہنمکت  ہمق
ااھٹےئ اگنکیلاھکےنہناپےئاگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داجؽاکایبؿ...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1994

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ،اس٤اًیٗ ،١یصِ٣ ،ي ٍہ ب ٩طٌبہ

َ ١ح َّسثَىٔی َٗ ِی ْص َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍةُ بِ ُُ ٩ط ٌِ َب َة َ٣ا َسأ َ َ ٢أَ َح ْس أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
وُ ٌَ ٣َ ٪َّ ٔ ِ ٪ط َج َب َُ ١خ ِبز ٕ َوَ َ ٧ض َز
رض َک ُٔ ٨ِ ٣ط ُُِٗ ٠ت َٔلَُ َّ ٧ض َِ ٥ي ُ٘وَ ُٟ
اٟس َّجا ٔ ٢أَ ِٛث َ َ ٍ َ٣ا َسأ ُِ ٟت ُط َؤُِ َّ ٧ط َٗا َ ٢لٔی َ٣ا َي ُ ُّ
ک
َ٣ا ٕئ َٗا َ ٢ص َُو أَص َِو ًَُ ٪ل َی اہللٔ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
دسمد ،ییحی ،اامسلیع ،سیق ،ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی رکےت ںیہہک داجؽ ےک قلعتم سج دقر ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس
ےسوپاھچیسکےنںیہنوپاھچ،آپےنھجمےسرفامایہکمتوکاسےسایکاصقنؿےچنہپاگ؟ںیمےنرعضایکہکاسےئلہکولگےتہک
ںیہہکاسہکاپسرفیٹاکاہپڑافراپینیکرہنوہیگ،آپےنرفامایفہاہللرپاےسینعاسابتےسہکاسوکومنمےکارماہرکےناک

ذرہعیانبےئزایدہآاسؿےہ
رافی  :دسمد،ییحی،اامسلیع،سیق،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1995

راوی  :سٌس ب ٩حٔؽ ،طيبا ،٪یحٌی  ،اسحاً ،ٚبساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا َط ِي َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا َ٢
أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یحٔی ُئ َّ
ٕ ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة ثَ ََل َث َر َجَٔا ٕ
ْخ ُد َِِٔ ٟیطٔ
اٟس َّجا َُ ٢حًَّی یَ ِ٨ز ٔ َ ٢فٔی َ٧اح َٔی ٔة ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ث ُ ََّ ٥ت ِز ُج ُ
ت ٓ ََی ِ ُ

اَف َو ُ٨َ ٣آ ٕٔٙ
ک ُ ُّ ١ک َ ٔ ٕ

دعسنبصفح،ابیشؿ،ییحی،ااحسؼ،دبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکل ےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکداجؽآےئاگ،اہیںکتہکودہنیےکیسکوگہشںیمارتےاگرھپودہنینیتابراکےپناگافرامتؾ
اکرفافرانمقفاس(داجؽ)ےکاپسعمجوہاجںیئےگ۔
رافی  :دعسنبصفح،ابیشؿ،ییحی،ااحسؼ،دبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1996

راوی ً :لی بً ٩بساہلل ٣ ،ح٤س ب ٩برش٣ ،شٌز ،سٌس ب ٩ابزاہی ،٥ابزاہی ،٥حرضت ابوبُکہ

َ
َ
ُک َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ َح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز َح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ ُِٔ ٩بِ َزاصٔی َ ٩ِ ًَ ٥أبٔیطٔ ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ
اب َ٠َ ٣ک َا َٔٗ ٪ا ََ ٢و َٗا َ٢
اب ًَل َى کُ ِّ١بَ ٕ
 ١ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ُر ًِ ُب ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ ََ ٟضا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َس ِب ٌَ ُة أَبِ َو ٕ
َػلَّى اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل یَ ِس ُخ ُ

َ
ابِ ُِ ٔ ِ ٩س َح َ
ُک َة َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اَ ٩ِ ًَ ٚػأ ٟحٔ بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ َٗا َٔ َٗ ٢س ُِ ٣ت ا َِ ٟب ِ َ
ْص َة َٓ َ٘ا َ ٢لٔی أبُو بَ ِ َ
ب ٔ َض َذا
یلع نب دبعاہلل  ،دمحم نب رشب ،رعسم ،دعس نب اربامیہ ،اربامیہ ،رضحت اوبرکبہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکودہنیںیمحیسمداجؽاکوخػدالخہنوہاگ،ودہنیےکاسدؿاستدرفازےوہںےگافررہدرفازے
رپدف،دفرفےتشوہںےگ ،انبااحسؼےنوباہطساصحلنباربامیہ،اربامیہاکوقؽرفاتیایکےہ،ںیمرصبہںیمآایوتھجمےساوبرکبہ
ےناہکہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیدحثیینسےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،دمحمنبرشب،رعسم،دعسنباربامیہ،اربامیہ،رضحتاوبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1997

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،ابزاہی ،٥ػاٟح ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل  ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی َُ ٩ِ ًَ ٥ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َرضٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض٤ا َٗاَٗ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠فٔی ا٨َّ ٟا ٔ َ
ََک َّ
اٟس َّجا ََ٘ َٓ ٢ا َ٢
َ
ِ َ َ َ
َ َ َ
َ
ض َٓأثِى َی ًَل َی اہللٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَصِ ُ٠طُ ث ُ َّ ٥ذ َ َ

ِنِّٔی ََلُٔ ِ ٧ذ ُر ُ٤ُ ٛو ُظ َو َ٣ا ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ي ٕ ٓی ِ ٔ ََّل َو َٗ ِس أََ ِ ٧ذ َر ُظ َٗ ِو َُ ٣ط َو َل ٜٔىِّی َسأَُٗو َُ ٢لٔ ٓ ٥ِ ُٜیطٔ َٗ ِو َّل َ ٥َِ ٟي ُ٘ ُِ ٠ط ٔ َ ٧ي ٌّی ِ َ٘ ٔ ٟو ٔ٣طٔ ُِٔ َّ ٧ط أَ ًِ َو ُر َوِ ٔ َّ ٪اہللَ
َِ ٟی َص بٔأ َ ًِ َو َر
دبعازعلسی نب دبعاہلل  ،اربامیہ ،اصحل ،انب اہشب ،اسمل نب دبعاہلل  ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت
ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ولوگں ےک درایمؿ ڑھکے وہےئ افر اہلل یک رعتفی ایبؿ یک سج اک فہ
قحتسم ےہ رھپ داجؽ اک ذرک رکےت وہےئ رفامایہک ںیم ںیہمت اس ےسڈراات وہں افر وکح  یبن ںیہنآای ،رگم اںوہں ےن اینپ وقؾ وک اس
ےس ڈراای نکیل ںیم مت ےس رقنعبی ایسی ابت وہکں اگ وج یسک یبن ےن اینپ وقؾ ےس ںیہن یہک ،فہ ہی ہکداجؽ اکان وہاگ ،افر اہلل اعت ی اکان
ںیہن۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہ،اصحل،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1998

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
اب ًَ َِ ٩ساِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
وٖ بٔا ِلَ ٌِ َٜب ٔة َٓإٔذَا َر ُج ْ ١آ َز َُ ٦س ِب ُم َّ
ٕ أَ ِو یُ َض َز ُاَ ٚرأِ ُس ُط َّ ٣
ائ ُُِٗ ٠ت ََ ٩ِ ٣ص َذا
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِي َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ ْٔ ٥أَك ُ ُ
اٟظ ٌَز ٔ َی ُِ ٨ل ُ
ض أَ ًِ َو ُر ا ٌَِ ٟي ِ ٔن َٛأ َ َِّ ًَ ٪ي َُ ٨ط ً ٔ ََ ٨ب ْة كَآ َٔی ْة َٗاُٟوا َص َذا
َٗاُٟوا ابِ ُِ ٣َ ٩ز َی َ ٥ث ُ َّ ٥ذَ َص ِب ُت أَ َِ ٟتٔ ُٔت َٓإٔذَا َر ُج َْ ١ج ٔش ْی ٥أَ ِح َ٤زُ َج ٌِ ُس اَّ ٟزأ ِ ٔ

َ
َّ
ض بٔطٔ َط َب ّضا ابِ َُ َٗ ٩ل َٕ ٩ر ُج ُْ ٩ِ ٣ٔ ١خزَا ًَ َة
َق ُب ا٨َّ ٟا ٔ
اٟس َّجا ُ ٢أ ِ َ

ییحی نب ریکب ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،اسمل ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکاکیابرںیموسایوہااھتہک(وتاحتلوخابںیمداھکیہک)ںیماخہنہبعکاک راػرکراہوہںریمیرظناکیآد یرپ

ڑپی،وجدنگؾوگںاھت،افراسےکابؽدیسےھےھتاسےکرسےساپینکپٹراہاھتںیمےنوپاھچہکہیوکؿےہوجابالمہکہیانب
رممیںیہ،رھپںیمےنادرھادرھرظندفڑاح وتاکیومےٹآد یوکداھکیسجےکابؽیرھگنھایےلےھتافراکیآھکنےساکاناھتوگای
اسیک آھکناوگنریکرطح وھپ یوہح  یھت،ولوگںےنؤالتایہکہیداجؽےہہیولوگںاکینب زخاہعےکاکیصخشانب نطقےکاشمہب
اھت۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،اسمل،دبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےنوکحتمبلطںیہنیکوتاہللاسیکوددرکاتےہ...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
سجےنوکحتمبلطںیہنیکوتاہللاسیکوددرکاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1999

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،رعوہ

رع َو َة أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

ٔیذ فٔی َػ ََلتٔطٔ ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َ٨ةٔ َّ
َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َتٌ ُ
اٟس َّجا ٔ٢

دبعازعلسی نب دبعاہلل  ،اربامیہ نب دعس ،اصحل ،انب اہشب ،رعفہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک رضحت اعہشئ ریض
اہللاعتٰیلاہنعےنایبؿرفامایہکںیمیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاینپامنزںیمہنتفداجؽےسانپہامےتگنوہےئانسےہ
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،اصحل،انباہشب،رعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داجؽاکایبؿ...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2000

راوی ً :بساً ،٪بساٛ ٪ے واٟس ،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک ،ربعی ،حرضت حذئہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔی
َّ
اٟس َّجا ُٔ ٌَ ٣َ ٪َّ ٔ ِ ٢ط َّ ٣
ائ َوّ َ ٧ارا َٓ َ٨ا ُر ُظ َ٣ائْ بَارٔ ْز َو َ٣ا ُُ ُظ ْ َ ٧ار َٗا َ ٢أَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕأََ٧ا َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ٥َ ٠

دبعاؿ ،دبعاؿ ےک فادل ،ہبعش ،دبعاکلمل ،ریعب ،رضحت یذ ہف یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن داجؽ
ےک قلعتم اراشد رفامای ہک اس ےک اپس آگ افر اپین وہاگ( ،افر در تقیق) اس یک آگ ڈنھٹا اپین ےہ ،افر اس اک اپین آگ ےہ،
اوبوعسمدےناہکہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہ۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاؿےکفادل،ہبعش،دبعاکلمل،ریعب،رضحتیذ ہف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2001

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َ
ُوب ک َ ْٔ
اَف ٓ ٔیطٔ أَبُو ص َُزیِ َز َة
بٌُ َٔث ٔ َ ٧ي ٌّی ِ ٔ ََّل أََ ِ ٧ذ َر أ ُ ََّ ٣ت ُط اَلِ َ ًِ َو َر ا ِل ََّ ٜذ َ
اب أَ ََل َِّٔ٧طُ أَ ًِ َو ُر َوِ ٔ ََّ ٪ربََِّ ٟ ٥ِ ُٜی َص بٔأ ًِ َو َر َوِ ٔ َّ ٪بَي ِ َن ًَ ِي َِ ٨یطٔ َِٜ٣ت ْ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
امیلسؿ نب  جب ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکوکح یبنںیہناجیھبایگرگماںوہںےناینپاتموکاکےنافروھجےٹےسڈراایےہ،وخبنسولہکفہ(داجؽ)اکانوہاگ
افراہمترارپفرداگراکانںیہنےہ،افراسیکدفونںآوھکنںےکدرایمؿاکرفاھکلوہاگ،اساببںیماوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعافر
انبابعسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داجؽودہنیںیمدالخںیہنوہاگ۔...
ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽودہنیںیمدالخںیہنوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2002

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزیً ،بیس اہلل  ،بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ب٣ ٩شٌوز ابوسٌیس

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ أَ َّ ٪أَبَا َسٌٔی ٕس َٗا َ٢
اَ ٔ ٓ ٪امی یُ َح ِّسث ُ َ٨ا بٔطٔ أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢یأتِ ٔی َّ
َح َّسثَ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا َحسٔی ّثا كَو ٔ ّیَل ًَ َِّ ٩
اٟس َّجا َُ ٢وص َُو
اٟس َّجا َٔٓ ٢ک َ َ

اب ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓ َي ِ٨ز ٔ َُ ٢ب ٌِ َف ِّ
َُّ َ ٣
ْخ ُد َِِٔ ٟیطٔ یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َر ُج َْ ١وص َُو َخيِ ٍُ
اٟش َبا ٔر َّأًٟی َتل ٔی ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٓ ََی ِ ُ
َح َِْ ٠ًَ ٦یطٔ أَ َِ ٪ی ِس ُخ َ ١ن ٔ َ٘ َ
ک َّ
اٟس َّجا َُّ ٢أ ٟذی َح َّسثَ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حسٔی َث ُط ٓ ََی ُ٘و ُ٢
ض ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ِط َض ُس أََ َّ ٧
ض أَ ِو ٔ ٩ِ ٣خ َٔیارٔ ا٨َّ ٟا ٔ
ا٨َّ ٟا ٔ

َّ
وََ ٪ل ٓ ََی ِ٘ ُتُ ُ٠ط ث ُ َّ ٥یُ ِحئیطٔ ٓ ََی ُ٘و َُ ٢واہللٔ َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت
و ٪فٔی اَلِ َ ِ٣ز ٔٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
اٟس َّجا ُ ٢أَ َرأَیِت َُِ َٗ ٪ِ ٔ ِ ٥تُِ ٠ت َص َذا ث ُ َّ ٥أَ ِح َي ِي ُت ُط َص َِ ١ت ُظ َُّ ٜ
ٔیک أَ َط َّس َب ٔؼي َ ٍ ّة ٔ٣ىِّی ا َِ ٟی ِو ََٓ ٦يُ ٍٔی ُس َّ
اٟس َّجا ُ ٢أَ َِ ٪ي ِ٘ ُت َُ ٠ط ٓ َََل ي َُش َُّ ٠م ًََِ ٠یطٔ
ٓ َ
اوباامیل ؿ ،بیعش ،زرہی ،دیبع اہلل  ،نب دبعاہلل نب  ہبت نب وعسمد اوبدیعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےس
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداجؽےکقلعتماکی رلیدحثیایبؿرفامح وجآپےنرفامایہلمجنماسےکداجؽاساحؽ
ںیمآےئاگہکاسرپ جاؾوہاگ ہکودہنیںیمدالخوہ،انچہچنفہیسکوشرزنیمرپارتےاگ،وجودہنیںیمبسےسااھچوہاگفہےہکاگ
ںیموگایہداتیوہںہکوتداجؽےہسجےکقلعتمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامےکچںیہ۔داجؽ(ا ےناسویھتںےس)اخمبط
وہاگ ہک ؤالتؤ ارگ ںیماس وکلتقرکدفں رھپ اس وک زدنہ رکدفں وت ایکاعمہلم ںیم(ینع ریمی دخاح ) ںیم کشرکف ےگ ،وتولگ ںیہک
ےگہک بہچںحناہچن فہاس وک لتقرکدے اگرھپزدنہرکےاگ ،فہ آد ی ےہک اگہکدخایک مسقںیمآجےلہپ یکہبةسن ریتے قلعتم
تہبزایدہریصبتراتھکوہںداجؽرھپاسوکلتقرکاناچےہاگنکیلاسوکدقرتہنوہیگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہلل،نبدبعاہللنب ہبتنبوعسمداوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽودہنیںیمدالخںیہنوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2003

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،نٌی ٥بً ٩بساہلل ٣ح٤ز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩نُ ٌَ ِی ٔ ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا ِِ ٤ُ ٟحٔ٤ز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

اٟلاًُو َُ ٪و ََل َّ
اب ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َََ ٣لئ ٔ َْ ٜة ََل َی ِس ُخَ ُ٠ضا َّ
اٟس َّجا ُ٢
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی أَ ِن َ٘ ٔ

م
دبع اہلل نب ہملسم ،امکل ،میعن نب دبعاہلل جٹمزز ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ودہنی ےک راوتسں رپ رفےتش ںیہ ہک فاہں اطوعؿ افر داجؽ دالخ ںیہن وہےکس

اگ۔
م
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،میعننبدبعاہلل جٹمزز،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ
داجؽودہنیںیمدالخںیہنوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2004

٣وسی ،یزیس ب ٩ہارو ،٪طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :یحٌی بٰ ٩

و ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وسی َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
ُقب ُ َضا َّ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة َیأِت َٔیضا َّ
اٟس َّجا َُٗ ٢ا ََ ٢و ََل َّ
اٟلاًُو َُ ٪ِ ٔ ِ ٪طا َئ اہللُ
َح ُسوَ َ ٧ضا ٓ َََل َي َِ
اٟس َّجا ََُ ٓ ٢یحٔ ُس ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة یَ ِ ُ
ییحی نب ومیس ،سیدی نب اہرفؿ ،ہبعش ،اتقدہ ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت
ںیہہکآپےناراشدرفامایہکودہنیےکداجؽ آےنےگلوتاپےئاگرفےتشاسیکرگناینرکرےہںیہوتداجؽاسےکرقبیہناجےئ
اگافرارگدخاےناچاہوتاطوعؿیھبدالخہنوہاگ۔
رافی  :ییحینبومٰیس،سیدینباہرفؿ،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایوججاموججاکایبؿ...
ابب  :ونتفںاکایبؿ

ایوججاموججاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2005

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،ح ،اسٌ٤ی ،١بزازر اسٌ٤ی ١س٤٠ا٣ ،٪ح٤س ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابی ًتی ،ٙاب ٩طہاب ،رعوہ ب٩
زبي ٍ ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ا ٦حبيبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ٤ا ب٨ت ابی سٔیا ،٪زی٨ب ب ٩ححع رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ٤ا

ٔی٩ِ ًَ ٙ
َ ١ح َّسثَىٔی أَخٔی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی ًَت ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ح و َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
اَ ٩ِ ًَ ٪زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع
ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
يب َة ب ٔ ِ٨تٔ أَب ٔی ُسٔ َِی َ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ََّ ٪زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ ِت ُط ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حب ٔ َ
اب ًَ ِِ ُ ٩

َٕ َٗ ِس ا ِٗت َ َ ٍ َب ُٓتٔحَ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا یَ ِو ّ٣ا َٓز ٔ ًّا َي ُ٘و ََُ ٢ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َویِ َْ ٌَِ ٠ٟٔ ١ز ٔب ٔٓ َ ٩ِ ٣
یضا َٗاَِ ٟت َزیِ َُ ٨ب ب ٔ ُِ ٨ت َج ِح ٕع َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا
ود َو َ٣أ ِ ُج َ
ا َِ ٟی ِو ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ر ِزَ ٔ ٦یأ ِ ُج َ
ود ِٔ ٣ث ُ
َ ١ص ٔذظ ٔ َو َح َّ َٙ ٠بٔإ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ ِاْلٔبِ َضاَ ٔ ٦و َّأًٟی َتَ ٔ ٠
وَٗ ٪ا ََ ٢ن ٌَ ِِٔ ٥ذَا َٛث ُ َ ٍ ا ِٟد ُِب ُث
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َٓ َِ ٨ضُ ٔ ٠
ک َوٓ ٔي َ٨ا اٟؼَّ اُ ٔ ٟح َ

اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،ح ،اامسلیع ،ربادر اامسلیع املسؿ ،دمحم نب دمحم نب ایب قیتع ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،زبنی تنب ایب
ہملساؾہبیبحریضاہلل اعتٰیل امہنتنبایبایفسؿ،زبنینبشجحریضاہللاعتٰیل امہنےسرفاتیرکیتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس اکی دؿ اؿ ےک اپس ربھگاےئ وہےئ رشتفی الےئ افر رفامایہک اہلل ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن رعب ےکفاےطسرخایب ےہ
اسرشےسوجرقنعبیآےنفاالےہ ،آجایوججاموججیکدویارںیماانتلھکایگےہافراینپاویلگنںںیمےسااہبؾ(ینعاوگناھٹ)افر
اسےکاپسفا یا یلگاکہقلحانبرکااشرہرکےتوہےئرفامای،زبنیتنبشجحاکایبؿےہہکںیمےنرعضایکہکاےاہللےکروسؽ
ایکمہالہکوہاجںیئےگاحالہکنمہںیماصحلولگوموجدوہںےگ،آپےنرفامایہکاہںبجہکن بتثزایدہوہیگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،ح،الیعمس،ربادرالیعمساملسؿ،دمحمنبدمحمنبایبقیتع،انباہشب،رعفہنبزریب،زبنیتنب
ایبہملساؾہبیبحریضاہللاعتٰیل امہنتنبایبایفسؿ،زبنینبشجحریضاہللاعتٰیل امہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ونتفںاکایبؿ

ایوججاموججاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2006

٣وسی ب ٩اسٌ٤ی ،١وہیب ،اب ٩كاُض ،كاُض ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی :
ٰ

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩كَا ُو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َ ١ص ٔذظ ٔ َو ًَ َ٘ َس ُو َص ِی ْب تٔ ِشٌٔي َن
ود َو َ٣أ ِ ُج َ
َٗا َُ ٢ي ِٔ َت ُح اٟزَّ ِز َُ ٦ر ِز ُ ٦یَأ ِ ُج َ
ود ِٔ ٣ث ُ
ومیسنباامسلیع،فبیہ،انباطؤس،اطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکایوججاموججیکدویاراانتوھکؽدایایگےہ،افرفبیہےنونےاکہقلحانبرکاسیکدقماراظرہیک۔
رافی  :ومٰیسنبالیعمس،فبیہ،انباطؤس،اطؤس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللافرروسؽافرا ےناحومکںیکااطتعرکف...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللافرروسؽافرا ےناحومکںیکااطتعرکف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2007

راوی ً :بساً ،٪بساہلل  ،یو٧ص ،زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ

ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَكَا ًَىٔی َٓ َ٘ ِس أَكَا ََ اہللَ َو ََ ًَ ٩ِ ٣ؼانٔی َٓ َ٘ ِس ًَ َصی اہللَ َو َ ٩ِ ٣أَكَا ََ أَ ٔ٣ي ٍ ٔی

َٓ َ٘ ِس أَكَا ًَىٔی َو ََ ًَ ٩ِ ٣صی أَ ٔ٣ي ٍ ٔی َٓ َ٘ ِس ًَ َؼانٔی

دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،اوبہملس نبدبعارلنمح رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی رکےت ںیہ اںوہںےنایبؿ
ایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجےنریمیااطتعیکاسےناہللیکااطتعیکافرسجےنریمیانرفامین
یک اس ےن اہلل یک انرفامینیک افر سج ےن اریم یک ااطتع یک اس ےن ریمی ااطتع یک افر سج ےن اریم یک انرفامینیک اس ےن ریمی
انرفامینیک۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمحرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللافرروسؽافرا ےناحومکںیکااطتعرکف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2008

راوی  :اسٌ٤ی٣ ،١اٟکً ،بساہلل ب ٩زی٨ارً ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

ُوَ ٩ِ ًَ ٢رً ٔ َّيتٔطٔ
ُوَ ٩ِ ًَ ٢رً ٔ َّيتٔطٔ ٓ َِاْل ٔ َُ ٣اَّ ٦أ ٟذی ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َرا َٕ َوص َُو َِ ٣شئ ْ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََل ک ُ َُّ ٥ِ ُٜ٠را َٕ َوک ُ ُِّ ٣َ ٥ِ ُٜ٠شئ ْ

ُوَ ٩ِ ًَ ٢رً ٔ َّيتٔطٔ َوا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َراً َٔی ْة ًَل َی أَصِ ٔ ١بَ ِیتٔ َز ِو ٔج َضا َو َو َٔ ٟسظ ٔ َوه ٔ َی َِ ٣شئُو َْ ٟة ًَ ُِ ٨ض ِ٥
َواَّ ٟز ُج ُ
َ ١را َٕ ًَل َی أَصِ ٔ ١بَ ِيتٔطٔ َوص َُو َِ ٣شئ ْ
ُوَ ٩ِ ًَ ٢رً ٔ َّيتٔطٔ
ُوُ ٨ِ ًَ ٢ط أَ ََل َٓک ُ َُّ ٥ِ ُٜ٠را َٕ َوک ُ ُِّ ٣َ ٥ِ ُٜ٠شئ ْ
َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ُج َٔ ١را َٕ ًَل َی َ٣ا َٔ ٢س ِّی ٔسظ ٔ َوص َُو َِ ٣شئ ْ

الیعمس،امکل،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکنسولہکمتںیمےسرہصخشرچفااہےہافرمتںیمےسرہاکیےساسیکرتیعےکابرےںیموساؽایکاجےئاگفہاامؾوجولوگں
رپرگناؿےہاسےسرتیعےکقلعتموساؽایکاجےئاگ،وعرتا ےنوشرہےکرھگافراسےکےچبیکرگناؿےہاسےساسیک

رتیعےکابرےںیموساؽایکاجےئاگ،یسکصخشاکالغؾا ےنآاقےکامؽاکرگناؿےہاسےساسیکابتبوپاھچاجےئاگ،متںیم
ےسرہاکیصخشرچفااہےہافرمتںیمےسرہاکیےساسیکرتیعےکابرےںیموساؽایکاجےئاگ۔
رافی  :الیعمس،امکل،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارماءرقشیںیمےسوہےگن...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ارماءرقشیںیمےسوہےگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2009

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی سے روایت َکےت ہیں ا٧ہوں ےن بیاٛ ٪یا ٛہ ٣ح٤س ب ٩جبي ٍ ب٣ ٩لٌ٥

اَ ٣ُ ٪ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ج َبيِ ٍ ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٥یُ َح ِّس ُث أَُ َّ ٧ط بَ ٌََ ٣ُ َّ ٠او ٔ َی َة َوصُ َو ً ٔ َِ ٨س ُظ فٔی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢ک َ َ
ٔب َٓ َ٘ َآَ ٦أَثِى َی ًَل َی اہللٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَصُِ ُ٠ط
َقیِ ٕع أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو یُ َح ِّس ُث أََّ٧طُ َس َیُٜو ُْ ٔ ٠٣َ ٪ک ِٔ َٗ ٩ِ ٣ح َل َ
اَِ َٓ ٪ـ َ
َو ِٓ ٕس َٔ ُ ٩ِ ٣
و ٪أَ َحاز ٔ َ
اب اہللٔ َو ََل تُوثَزُ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
یث َِ ٟی َش ِت فٔی َ ٔ ٛت ٔ
ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٓإُٔ َّ ٧ط بَ ََِ ٠ىٔی أَ َّ ٪رٔ َج ّاَل ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣یُ َح ِّسث ُ َ
ٔ ١أَصََِ ٠ضا َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٪َّ ٔ ِ ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأُو َٟئ ٔ َ
ک ُجضَّا ُلَٓ ٥ِ ُٜإٔیَّا َُ ٥ِ ٛواَلِ َ َ٣ان ٔ َّی َّأًٟی ُتـ ُّ
َ
َقیِ ٕع ََل ي ٌَُازٔیض ٔ ِ ٥أَ َح ْس ِ ٔ ََّل ََّ ٛب ُط اہللُ فٔی ا٨َّ ٟارٔ ًَل َی َو ِجضٔطٔ َ٣ا أَ َٗا ُ٣وا ِّ
یَ ٩تا َب ٌَ ُط نُ ٌَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک
اٟس َ
َص َذا اَلِ َِ ٣ز فٔی ُ َ

ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ

اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دمحم نب ریبج نب معطم ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت اعمفہی وک
سجفتقفہرقشیےک فدفےکاسھتےھتربخیلمہکدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعدحثیایبؿرکےتںیہہکرقنعبیینباطحقؿ
ںیمےساکیابداشہوہاگاریماعمفہیوکہصغآایگفہڑھکےوہےئافراہللیکدمحفانثءایبؿیکسجاکفہقحتسمےہرھپاہکاامدعبےھجمربخ

یلمےہہکمتںیمےسھچکولگایسیابتایبؿرکےتںیہوجہنوت اتباہللںیمےہافرہنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوقنمؽ
ےہ۔فہاہمترےاجلہولگںیہمتاؿوھجیٹابوتںےسوچبوجولوگںےکےئلارماہنکںیہںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکرفامےتوہےئانسہکہیارم(ینع وکحتم)رقشییہںیمرےہیگ،بجکتہکدنیوکاقمئرکںیےگ،افروجصخشاؿےسرسیشک
رکےاگوتاہللاوکسہنمےکلبافدناھرگادےاگ،میعنےنوباہطسانبشابرک،رمعم،زرہی،دمحمنبریبجاسیکاتمتعبںیمرفاتی
رکےتںیہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہیےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکدمحمنبریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ارماءرقشیںیمےسوہےگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2010

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧صً ،اػ ٥ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س اب٤ً ٩ز

اػ ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ

َ
َقیِ ٕع َ٣ا بَق ٔ َی ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥اث ِ َ٨ا ٔ٪
یَزَا َُ ٢ص َذا اَلِ ِ٣زُ فٔی ُ َ

ادمحنبویسن،اعمصنبدمحم،دمحمانبرمعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
اہیںرپ(ینعوکحتم)رقشیںیمرےہاگ،بجکتہکاؿںیمےسدفآد ییھبابیقرںیہےگ۔
رافی  :ادمحنبویسن،اعمصنبدمحم،دمحمانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکجوثابوجتمکحےکاسھتہلصیفرکے۔...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
اسصخشاکجوثابوجتمکحےکاسھتہلصیفرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2011

راوی  :طہاب بً ٩باز ،ابزاہی ٥ب ٩ح٤یس ،اسٌ٤یٗ ،١یصً ،بس اہلل

اب بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ٔط َض ُ
آِ آ َتا ُظ اہللُ حّٔ ٤َ ِٜة َٓ ُض َو َي ِ٘ ٔضی
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َح َش َس ِ ٔ ََّل فٔی اث ِ ََ ٨تي ِ ٔن َر ُج ْ ١آ َتا ُظ اہللُ َّ ٣اَل ٓ ََش ََّ ٠ل ُط ًَل َی َص ََٜ٠تٔطٔ فٔی ا َِ ٟح َِّ ٙو َ ُ

ب ٔ َضا َوي ٌَُ َِّ ٤ُ ٠ضا

اہشب نب ابعد ،اربامیہ نب دیمح ،اامسلیع ،سیق ،دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکدسحدفیہابوتںںیمےہاکیوتفہصخشےسجاہللےنامؽدایافرراہقحںیمرخچرکےنیکدقرتدیافردفرسافہ
صخشےسجاہللےنتمکحدیفہاسےکذرہعیہلصیفرکاتےہافراسیکمیلعتداتیےہ۔
رافی  :اہشبنبابعد،اربامیہنبدیمح،الیعمس،سیق،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾاکمکحےننسافرااطتعرکےناکایبؿبجکتہکانگہاکاکؾہنوہ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
اامؾاکمکحےننسافرااطتعرکےناکایبؿبجکتہکانگہاکاکؾہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2012

راوی ٣ :شسز ،یحٌی،طٌبہ ،ابواٟتیاح ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّاحٔ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َ
يب ْة
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
اس ٌَُ ٤وا َوأَكٔی ٌُوا َوِ ٔ ِ ٪ا ِست ٌَُِِ ٠ًَ ١َ ٔ٤یِ ًَ ٥ِ ُٜب ْس َح َبش ٌّٔی َٛأ ََّ ٪رأِ َس ُط َزب ٔ َ
دسمد،ییحی،ہبعش،اوباایتلح ،رضحتاسن نب امکلریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتی رکےتںیہاںوہںےنایبؿایک ہک روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکونسافرااطتعرکفارگہچمترپیشبحالغؾاحمکیہویکںہنوہسجاکرسشمشکیکرطح(ینعوھچاٹاس)
وہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،ہبعش،اوباایتلح،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
اامؾاکمکحےننسافرااطتعرکےناکایبؿبجکتہکانگہاکاکؾہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2013

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ،جٌس ،ابورجاء ،حرضت ابً ٩باض

ض یَ ِزؤیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ٌِسٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َر َجا ٕ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

ات ٔ٣ي َت ّة َجاصَّٔ ٔ ٠ی ّة
َُک َصطُ ََِٓ ٠ی ِؼبٔ ٍِ َٓإَّٔ٧طُ َِ ٟی َص أَ َح ْس ُئَار ُٔ ٚا َِ ٟح َ٤ا ًَ َة ٔطب ِ ّ ٍا ٓ ََی ُُ ٤
وت ِ ٔ ََّل ََ ٣
َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠رأَی ٔ ٩ِ ٣أَ ٔ٣ي ٍٔظ ٔ َط ِیئّا ٓ َ ٔ

امیلسؿ نب  جب ،امحد ،دعج ،اوبراجء ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناراشدرفامایہکسجےناریمےسوکح ایسیزیچدیھکیوجاسوکاندنسپوہوتاسوکاچےیہہکربصرکےاسےئلہکوجصخشامجتع
ےساکیابتشلدجاوہاتےہافررماجاتےہوتفہاجتیلہیکومترما۔

رافی  :امیلسؿنب جب،امحد،دعج،اوبراجء،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
اامؾاکمکحےننسافرااطتعرکےناکایبؿبجکتہکانگہاکاکؾہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2014

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بیس اہلل ٧ ،آٍ ،حرضت ًبس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

اٟش َِ ٍُ ٤و َّ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
َک َظ َ٣ا  ٥َِ ٟیُ ِؤ َ٣زِ ب ٔ َٔ ٌِ ٤ؼ َی ٕة َٓإٔذَا أ ُ َٔ ٣ز ب ٔ َٔ ٌِ ٤ؼ َی ٕة ٓ َََل َس َِ ٍَ ٤وَلَ
اٟلا ًَ ُة ًَل َی ا ِ٤َ ٟزِ ٔ
ئ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٔ ٓ ٥ٔ ٔ ٠امی أَ َح َّب َو َ ٔ
كَا ًَ َة

دسمد،ییحینبدیعس،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہکاملسمؿآد ی
رپ(اریمیکااطتع)اؿزیچفںںیموجاندنسپوہںایدنسپوہںفابجےہبجکتہکانگہاکمکحہندے،بجانگہیکابتاکمکحدای
اجےئوتہناننسےہافرہنیہااطتعرکانےہ۔
رافی  :دسمد،ییحینبدیعس،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
اامؾاکمکحےننسافرااطتعرکےناکایبؿبجکتہکانگہاکاکؾہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2015

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ بُ ٩یاث ،اً٤ع ،سٌس ب ٩ابی ًبیسہ ،ابوًبس اٟزح ،٩٤حرضت ًلی

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ ًُُ ٩ب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَب ٔی ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ل ٔ ٕٓی َرض َٔی
ٔب ًَ َِ ٠یض ٔ ِ٥
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢ب ٌَ َث أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠
َسیَّ ّة َوأَ ََّ ٣ز ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َوأَ ََ ٣زص ُِ ٥أَ ِ ٪یُ ٔلی ٌُو ُظ َٓ َِـ َ

َو َٗا َ ٢أََِ ٟی َص َٗ ِس أَ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪تُ ٔلی ٌُونٔی َٗاُٟوا بَل َی َٗا َِ َٗ ٢س ًَزَ ُِ ٣ت ًََِ ٠ی٤ََ ٟ ٥ِ ُٜا َج ٌَِ ٤ت َُِ ٥ح َل ّبا
اٟس ُخو َٔ َ٘ َٓ ٢ا ٦یَ ُِ ٨وزُ َب ٌِ ُـ ُض ِِ ٥لٔ َی َب ٌِ ٕف َٗا َ٢
َوأَ ِو َٗ ِستُ ِّ َ ٧ ٥ارا ث ُ ََّ ٥ز َخ ِ٠ت َُِٔ ٓ ٥یضا َٓ َح ٌَُ ٤وا َح َل ّبا َٓأ َ ِو َٗ ُسوا ّ َ ٧ارا َٓ َ٤َّ ٠ا صَ ُّ٤وا ب ٔ ُّ
َّ
َّ
ار َو َس َ٩َ ٜ
ک ِٔذِ َخ ََ ٤س ِت اُ ٨َّ ٟ
َف ّارا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ أَ َٓ َِ ٨س ُخَ ُ٠ضا َٓب َ ِي َ٤َ ٨ا ص َُِ َٛ ٥ذَ ٔ ٟ
َب ٌِ ُـ ُض ِ٤َ َّ ٧ِٔ ٥ا َتب ٔ ٌِ َ٨ا أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٔ ٥َ ٠
ِ ُجوا َٔ ٨ِ ٣ضا أَبَ ّسا ِٔ٤َ َّ ٧ا َّ
اٟلا ًَ ُة فٔی ا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ
َک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و َز َخُ٠و َصا َ٣ا َ َ
ُ ََـبُ ُط ٓ َُذ ٔ َ

رمعنب صفحنبایغث ،اشمع،دعسنبایبدیبعہ،اوبدبعارلنمح،رضحتیلع ےس رفاتیرکےتںیہاںوہںےن ایبؿایکہکیبن یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رکشل اجیھب افر ااصنر ںیم ےس اکی صخش وک اس اک رسدار انبای افر اؿ ولوگں وک مکح دای ہک اس یک ااطتع
رکںی فہرسداراؿولوگںرپیسکابتےسےصغوہاافراہکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیہمتمکحںیہندایہکریمیااطتعرکف
ولوگںےناہکہکاہںاںوہںےناہکہکںیممتوکمکحداتیوہںہکڑکلایںعمجرکفافرآگاگلسؤرھپاسںیمدالخوہاجؤانچہچناںوہں
ےنڑکلایںعمج ںیکافرآگاگلسح بجاسںیمدالخوہےناکارادہایکوتاکیدفرسےیکرطػدےنھکیےگلیسکےناہکہکروسؽ
اہللیکاابتعآگ ےس ےنچبیک ےہوت ایک مہرھپاس ںیمدالخ وہاجںیئفہولگاس وگتفگ یک احتلںیم ےھتہکآگھجب یئگ افراؿ اک
ہصغڈنھٹاوہایگ،یبنیلصاہللہیلع فآہلفملسےسہیفاہعقایبؿایکایگوتآپےنرفامایہکارگہیولگاسںیمدالخوہاجےتوتاسےس
یھبکہنتکلی اسےئلہکااطتعرصػایھچابوتںںیمےہ،
رافی  :رمعنبصفحنبایغث،اشمع،دعسنبایبدیبعہ،اوبدبعارلنمح،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےنوکحتمبلطںیہنیکوتاہللاسیکوددرکاتےہ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ

سجےنوکحتمبلطںیہنیکوتاہللاسیکوددرکاتےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2016

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢جزیز ب ٩حاز ،٦حشً ،٩بساٟزح ٩٤ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ک ِ ٔ ِ ٪أ ُ ًِ ٔلي َت َضا ًَ ِِ ٣َ ٩شأ َ َٕ ٟة ُوکَِٔ ٠ت َِِٔ ٟی َضا َوِ ٔ ِ ٪أ ُ ًِ ٔلي َت َضا ًَ َُِ ٩يِ ٍ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة ََل َت ِشأ َ ِِ ٢اْل ٔ ََ ٣ار َة َٓإَٔ َّ ٧
َ ُ
ک َوأِ ٔ
ت َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْ ٍ
َف ًَ ِ ٩یَٔ٤يَ ٔ ٨
َفأَیِ َت َُي ِ َ ٍصَا َخي ِ ّ ٍا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َِ ِّ ٜ
َِ ٣شأ َٕ ٟة أً ٔ َِ ٨ت ًََِ ٠ی َضا َؤِذَا َح ََِ ٔ٠ت ًَل َی یَٔ٤ي ٕن َ َ
اجحجنباہنمؽ،رجرینباحزؾ،نسح،دبعارلنمحنبرمسہ ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبن یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے دبعارلنمح وکحتم یک بلط ہن رکف اس ےئل ہک ارگ ںیہمت امےنگن رپ ےلم وت اس ےک وحاےل
رکدےیئاجؤےگافرارگریغبامےنگنےکےلموتاہمتریوددیکاجےئیگافربجمتیسکابترپمسقاھکؤافرالھبح اسےکالخػںیماپؤ
وتفیہرتہبےہافراینپمسقاکافکرہادارکف۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،رجرینباحزؾ،نسح،دبعارلنمحنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشوکحتمامےگنوتفہوکحتمےکوحاےلرکدایاجےئاگ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
وجصخشوکحتمامےگنوتفہوکحتمےکوحاےلرکدایاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2017

راوی  :ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوارث ،یو٧ص ،حشً ، ،٩بساٟزح ٩٤ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ٢

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة ََل َت ِشأ َ ِِ ٢اْل ٔ ََ ٣ار َة َٓإ ٔ ِ ٪أ ُ ًِ ٔلي َت َضا ًَ ِِ ٣َ ٩شأ َ َٕ ٟة ُوکَِٔ ٠ت َِِٔ ٟی َضا َوِ ٔ ِ٪
أ ُ ًِ ٔلي َت َضا ًَ َُِ ٩يِ ٍ ٔ َِ ٣شأ َ َٕ ٟة أًُ ٔ َِ ٨ت ًََِ ٠ی َضا َؤِذَا َح ََِ ٔ٠ت ًَل َی َیٔ٤ي ٕن ََفأَیِ َت َُي ِ َ ٍ َصا َخي ِ ّ ٍا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓأ ِ ٔ َّ
َف ًَ ِ٩
ت أ ٟذی ص َُو َخي ِ ْ ٍ َو َِ ِّ ٛ
َ
ک
َیٔ٤يَ ٔ ٨
اوبرمعم ،دبعاولارث ،ویسن ،نسح ، ،دبعارلنمح نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے دبعارلنمح وکحتم یک بلط ہن رکف اس ےئل ہک ارگ ںیہمت امےنگن رپ ےلم وت اس ےک وحاےل
رکدےیئاجؤےگافرارگریغبامےنگنےکےلموتاہمتریوددیکاجےئیگافربجمتیسکابترپمسقاھکےئافرالھبح اسےکالخػںیم
اپؤوتفیہرتہبےہافراینپمسقاکافکرہادارکف۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،ویسن،نسح،،دبعارلنمحنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکحتمیک جصاکرکمفہوہان...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
وکحتمیک جصاکرکمفہوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2018

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،اب ٩ابی ذئب ،سٌیس ٘٣ب ٍی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٥ِ َُّٜ٧ِٔ ٢
وًَ ٪ل َی ِاْل ٔ ََ ٣ارة ٔ َو َس َتُٜو َُ َ ٧ ٪سا َّ ٣ة َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٓ ٥َ ٌِ ٔ ٨ا ِ٤ُ ٟزِؿ ٌَٔ ُة َوبٔئ َِش ِت ا َِٟٔاك َُٔ ٤ة َو َٗا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر
َس َت ِ ٔ
َح ُػ َ

َف ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜأَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗ ِو َُ ٟط
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُُ ٩ح َِ ٤ز َ

ادمحنبویسن،انبایبذبئ،دیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلص

اہللہیلعفآہلفملس ےناراشد رفامایہکرقنعبیمتاامرت (وکحتم) ےک جصیوہں ےگافرایقتم ےکدؿ ںیہمتدناتموہیگ،
 س دفدھ الپےن فا ی ایھچ ےہ افر دفدھ ڑچاھےن فا ی ربی ےہ ،افر دمحم نب اشبر ےن وباہطس دبعاہلل نب رمحاؿ ،دبعادیمحل ،دیعس
ربقمی،رمعنبمیکح،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےساؿاکوقؽ(ینعوموقاف)لقنرکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،انبایبذبئ،دیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
وکحتمیک جصاکرکمفہوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2019

ابو٣وسی
راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،بزیس ،ابوبززہ ،حرضت
ٰ

وسی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
ِ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َٓ َ٘ا ََّ٧ِٔ ٢ا َلَ َُ ٧ولِّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َو َر ُج ََل ِٔ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٪ومٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَ َح ُس اَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن أَ ِّ٣زَِ٧ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ

َ
ُح َؾ ًََِ ٠یطٔ
َص َذا ََ ٩ِ ٣سأ َُ ٟط َو ََل ََ َ ٩ِ ٣

دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیک
دختم ںیم احرض وہا افر ریمے اسھت ریمی وقؾ ےک دف آد ی ےھت ،اؿ ںیم ےس اکی ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسںیمہاریمانبدںی،افردفرسےےنیھبیہیرعضایک،آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمہاساکامکلاسوکںیہنانبںیئ
ےگوجاسیکدروخاتسرکےایوجاساک جصیوہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجرتیعاکاحمکانبایایگافراسیکریخوخایہہنیک...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
وجرتیعاکاحمکانبایایگافراسیکریخوخایہہنیک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2020

راوی  :ابونٌی ،٥ابواَلطہب ،حش ٩سے روایت َکےت ہیں ٛہ ًبیس اہلل ب ٩زیاز ١ٌ٘٣ ،ب ٩يشار

ات ٓ ٔیطٔ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَلِ َ ِط َض ٔب ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩أَ ًَُّ ٪ب َ ِی َس اہللٔ بِ َ ٩زٔ َیاز ٕ ًَا َز َ ١َ ٔ ٌِ٘ ٣بِ ََ ٩ي َشارٕ فٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ َّأ ٟذی ََ ٣

ک َحسٔی ّثا َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َِ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣نِّٔی َُ ٣ح ِّسث ُ َ
استَ ٍِ ًَا ُظ اہللُ َرً ٔ َّی ّة َٓ ٥َِ ٠یَ ُح ِل َضا ب ٔ َٔ ٨ؼی َح ٕة ِ ٔ ََّل  ٥َِ ٟیَحٔ ِس َرائ ٔ َح َة ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
َي ُ٘و ُ٣َ ٢ا ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٕس ِ

اوبمیعن،اوباالبہش،نسحےسرفاتیرکےتںیہہکدیبعاہللنبزاید،لقعمنباسیر،ےکرمضاوملتںیمایعدتوکےئگوتاؿےس
لقعم ےن اہکہک ھجت ےس ایسی دحثی ایبؿرکات وہں وج ںیم روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس ینس ےہ ںیم ےن یبن یلص اہللہیلع
فآہلفملس وک رفامےت وہےئ انس ہک سجدنبے ےن یسک رتیع اک احمک انبای افر ریخوخایہ ےک ذرےعیاسیک افحتظ ںیہنیک وت تنج یک
وخوبشکتاسوکںیہنےچنہپیگ۔
رافی  :اوبمیعن،اوباالبہش،نسحےسرفاتیرکےتںیہہکدیبعاہللنبزاید،لقعمنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
وجرتیعاکاحمکانبایایگافراسیکریخوخایہہنیک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2021

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،حشين ،جٌفی ،زائسہ ،ہظا ،٦حش٩

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ََک ُظ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا َ ٢أَ َت ِي َ٨ا َ ١َ ٔ ٌِ٘ ٣بِ َ٩
ا ٚبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر أَ ِخبَ ٍََ٧ا حُ َشي ِ ْن ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی َٗا ََ ٢زائ َٔسةُ ذ َ َ
ک َحسٔی ّثا َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َي َشا ٕر َن ٌُو ُز ُظ ٓ ََس َخ َِ ٠َ ًَ ١ي َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أ ُ َح ِّسث ُ َ

وت َوص َُو ُ ٌَّاغ َُ ٟض ََِّ ٔ ِ ٥ل َُح ََّ ٦اہللُ ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟح ََّ ٨ة
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َٔ ٩ِ ٣وا َٕ ٢یلٔی َرً ٔ َّی ّة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ٓ ََی ُُ ٤

ااحسؼ نب وصنمر ،نیسح ،یفعج ،زادئہ ،اشہؾ ،نسح ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ لقعم نب اسیر ےک اپس اؿ یک
ایعدتےئلیکآےئ،رھپدیبعاہللاؿےکاپسآےئوتاؿےسلقعمےناہکہکںیممتےسایسیدحثیایبؿرکاتوہںوجںیمےنروسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس ینس ےہآپ ےن رفامایہک وج صخش املسمؿ رتیع اک احمکوہ افرفہ اس احؽ ںیم رماجےئ ہک اؿ ےس
ایختنرکےنفاالوہوتاہللاعت یاسرپتنج جاؾرکدےاگ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،نیسح،یفعج،زادئہ،اشہؾ،نسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےنولوگںوکتقشمںیمڈاال،وتاہللاسوکتقشمںیمڈاےلاگ۔...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
سجےنولوگںوکتقشمںیمڈاال،وتاہللاسوکتقشمںیمڈاےلاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2022

راوی  :اسح ٙواسلی ،خاٟس ،جزیزیْ ،طیٕ ابوت٤ی٤ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ْط ٕ
یٕ أَبٔی َتَ ٔ٤یَ ٤ة َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت َػٔ َِوا ََ ٪و ُج َِ ٨س ّبا َوأَ ِػ َحابَ ُط َوص َُو
ا ٚا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّی َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِٔ َ ٩
وػیض ٔ َِ٘ َٓ ٥اُٟوا َص َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِیئّا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢س ََّ ٍَ ٤س َّ ٍَ ٤اہللُ بٔطٔ َی ِو َ٦
یُ ٔ
ٔ
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٗا ََ ٢و َ ٩ِ ٣يُظَ اٗ ٔ َِ ٙي ِظ ُ٘ ِ ٙاہللُ ًََِ ٠یطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٓ َ٘اُٟوا أَ ِو ٔػ َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أَ َّو َ٣َ ٢ا یُ ِ٨ت ُن ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ ِن َشا ٔ ٪بَ ِلُ ُ٨ط

ٓ ََ ٩ِ ٤ا ِس َت َلا ََ أَ ََِ ٪ل َیأِک ُ َََّ ٔ ِ ١ل كَ ِّي ّبا ََِٓ ٠یٔ ٌَِ َِ ١و َ ٩ِ ٣ا ِس َت َلا ََ أَ ََِ ٪ل یُ َحا َ ٢بَ ِي َُ ٨ط َوبَي ِ َن ا َِ ٟح َّٔ ٨ة بِٔٔ ٠ٔ٤ئ َِّٔ ٛطٔ َٔ ٩ِ ٣ز ٕ ٦أَص َِزا َٗ ُط
ََِٓ ٠یٔ ٌَِ ُِِ ٠ُٗ ١ت َٔلَبٔی ًَ ِبسٔ اہللٔ ََ ٩ِ ٣ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ج َِ ٨س ْب َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِ ٥ج َِ ٨س ْب

ااحسؼفایطس،اخدل،رجریی،رطفیاوببمتمہےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمناواؿ،دنجبافراؿےکاسویھتں
ےکاپسوموجداھتہکفہولوگںوکتحیصنرکرےہےھتہکیسکےنوپاھچہکایکمتےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسھچکانسےہ
اںوہںےناہکہکںیمےنآپوکرفامےتوہےئانسہکسجےنرہشتیکوخاشہیکوتایقتمےکدؿاہلل(اؿیکاس تینوک)اظرہ
رکدےاگ ،افررفامایہکسجےنیسکوکتقشمںیمڈاالوت اہللاعت یایقتمےکدؿاسوک تقشمںیمڈاےلاگ،اؿولوگںےناہکہک
ںیمہافرتحیصنرکںیاںوہںےناہکہکبسےسےلہپااسنؿاکٹیپڑساتےہاسےئلارگوکح اپزیکہزیچیہاھکےکسوتااسیرکےافروج
صخش ہی اچےہ ہک اس ےک افر سہب ےک درایمؿ ولچ رھب وخؿ وج اس ےن انقح اہبای وہ احلئ ہن وہ وت اچےہ وت ااسی رکے ،ںیم ےن
اوب دبعاہلل ےس اہکہکوکؿ اتہک ےہہکںیم ےنروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسانس ےہایکدنجب ےناہک ہکاہں ،دنجب ےن اہک
ےہ۔
رافی  :اقحسفایطس،اخدل،رجریی،رطفیاوببمتمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہتسںیموتفیدےنیافرہلصیفرکےناکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
راہتسںیموتفیدےنیافرہلصیفرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2023

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور ،سا ٥ٟب ٩ابی اٟحٌس ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس َح َّسث َ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ٢
بَ ِي َ٤َ ٨ا أََ٧ا َوأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خارٔ َجا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ ََ ٔ ٘٠ي َ٨ا َر ُج َْ ٨ِ ٔ ً ١س ُس َّسة ٔ ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ

ًََ٣ی َّ
ا ٪ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا أَ ًِ َس ِز ُت
اٟشا ًَ ُة َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ ًِ َس ِز َت ََ ٟضا َٓ َٜأ َ َّ ٪اَّ ٟز ُج َ ١ا ِس َتک َ َ
ََ ٟضا َٛبٔي َ ٍ ٔػ َیاَ ٕ ٦و ََل َػ ََلة ٕ َو ََل َػ َس َٗ ٕة َو َل ٜٔىِّی أُح ُّٔب اہللَ َو َر ُسو َٟطُ َٗا َ ٢أََ ِ ٧ت َ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣أَ ِحب َ ِب َت
نامثؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،وصنمر ،اسمل نب ایب ادعجل ،اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
اکیابر ںیمافریبن یلصاہللہیلعفآہلفملسدفونںدجسم ےسابرہ لکنرےہےھتدجسم ےکدرفازے رپ مہاکی صخش الماسےنوپاھچ
ہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایقتمبکآےئیگ،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتےناسےکےئلایکاسامؿرک
راھکےہ؟فہھچکاخ ومشاسوہایگرھپاسےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیم ےناسےئلیکزایدہرفزےامنزافردصہق اک
اسامؿایہمںیہنایکےہنکیلںیماہللاعت یافراسےکروسؽےستبحمرکاتوہںوتآپےنرفامایہکوتاسےکرمہاہوہاگسجےسوت
تبحمرکاتےہ۔
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اسملنبایبادعجل،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسارماکایبؿہکیبنیلصاہللہیلعفملساکوکح درابؿہناھت...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
اسارماکایبؿہکیبنیلصاہللہیلعفملساکوکح درابؿہناھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2024

راوی  :اسحاً ،ٚبساٟؼ٤س ،طٌبہ ،ثابت ب٨انی ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ُّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و ُ٢
َٔل َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣أَصِٔ٠طٔ َت ٌِزٔٓ ٔي َن ُٓ ََلَ َ ٧ة َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز ب ٔ َضا َوه ٔ َی َت ِبکٔی ً ٔ َِ ٨س َٗبِ ٍ ٕ َٓ َ٘ا ََّ ٢اتقٔی
يبًٔی َٗا ََ َٓ ٢حا َو َز َصا َو ََ ٣ضی ٓ َََّ ٤ز ب ٔ َضا َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ٣َ ٢ا َٗا ََٔ ٟ ٢ک َر ُسو ُ٢
ک ًَىِّی َٓإَٔ َّ ٧
اہللَ َو ِاػبٔ ٍ ٔی َٓ َ٘اَِ ٟت َِِٔ ٟی َ
ک خِْٔ ٠و ٔٔ ٣ُ ٩ِ ٣ؼ َ

َّ
َّ
رع ِٓ ُت ُط َٗا َُ َّ ٧ِٔ ٢ط ََ ٟز ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٓ ٢حائ َ ِت ِلٔ َی بَابٔطٔ ََٓ ٥َِ ٠تحٔ ِس
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َ٣ا َ َ
ک َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠اٟؼَّ ب ِ َ ٍ ً ٔ َِ ٨س أَ َّو َٔ ٢ػ ِس َٕ ٣ة
رع ِٓ ُت َ
ًََِ ٠یطٔ بَ َّوابّا َٓ َ٘اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َواہللٔ َ٣ا َ َ
ااحسؼ ،دبعادمصل ،ہبعش ،اثتب انبین ،اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ ا ےن رھگ یک اکی وعرت ےس د ہ
رےہ ےھت ہک ایک وت الفں وعرت وک اجیتن ےہاس ےن اہکہک اہں ،اںوہں ےن اہکہک یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس اسیک ربق ےک اپس ےس
سگ رےاسفتقفہاکیربقےکرفریہیھت،آپےنرفامایہکدخاےسڈرافرربصرک،اسےناہکہکوتھجمےسدفروہاسےئلہک وت
ریمی تبیصم ےس انفافق ےہ ،آپ اس ےس آےگ ڑبھ رک سگر ےئگ ،اس وعرت ےک اپس ےس اکی صخش سگرا اس ےن وپاھچ ہک وت
ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس ایک رفامای،اس ےن وعرت ےن اہکہک ںیم ےن اؿ وک اچہپان ںیہنہک فہ اہلل ےک روسؽ ںیہ ،فہ
وعرتآپےکدرفازےرپ یچنہفاہںوکح درابؿہناھت،اسےنادنراجرکاہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدخایکمسقںیمےن
آپوکاچہپانںیہناھتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکربصدصہمےکرشفعیہںیمرکاناچےیہ۔
رافی  :ااحسؼ،دبعادمصل،ہبعش،اثتبانبین،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امتحتاحمکاکا ےناحمکایلعےکاسےنمیسکفابجالتقلصخشےکلتقاکمکحرکےناکب...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
امتحتاحمکاکا ےناحمکایلعےکاسےنمیسکفابجالتقلصخشےکلتقاکمکحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2025

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ذہلی ،انؼاری ٣ح٤س ،انؼاری ٛے باپ ث٤ا٣ہ حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس اٟذُّ صِل ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَب ٔی ًَ ِ ٩ث ُ َ٤ا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
اٟرش ٔن ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ٔ٣ي ٍ ٔ
َ٣إ ٔ ٟک َٗا َِ َٗ ٪َّ ٔ ِ ٢ی َص بِ ََ ٩س ٌِ ٕس ک َ َ
ا ٪یَُٜو ُ ٪بَي ِ َن یَ َس ِی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٔ ٟة َػاح ٔٔب ُّ َ

دمحمنباخدلذیلہ،ااصنریدمحم،ااصنریےکابپامثہمرضحتاسنےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےنسیقنبدعسوجروسؽاہلل
ےکاسےنماریمےکاصبحرشس یطےھت
رافی  :دمحمنباخدلذیلہ،ااصنریدمحم،ااصنریےکابپامثہمرضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
امتحتاحمکاکا ےناحمکایلعےکاسےنمیسکفابجالتقلصخشےکلتقاکمکحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2026

ابو٣وسی
راوی ٣ :شسز ،یحٌی َ ،قہ ،ح٤یس ب ٩ہَل ،٢ابوبززہ ،حرضت
ٰ

وسی أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ص َُو ا َِّ َ٘ ٟلا ََُّ ُ ٩ِ ًَ ٪ق َة بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَىٔی ُح َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩ص ََٔل َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث ُط َوأَ ِت َب ٌَطُ ب ٔ ٌَُ ٤اذ ٕ

دسمد،ییحی،رقہ،دیمحنبالہؽ،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اؿوکنمییکرطػاجیھبرھپاؿےکدعبرضحتاعمذوکاجیھب۔
رافی  :دسمد،ییحی،رقہ،دیمحنبالہؽ،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
امتحتاحمکاکا ےناحمکایلعےکاسےنمیسکفابجالتقلصخشےکلتقاکمکحرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2027

ابو٣وسی
راوی ً :بس اہلل ب ٩ػباح٣ ،حبوب ب ٩حش ،٩خاٟس ،ح٤یس ب ٩ہَل ،٢ابوبززہ ،حرضت
ٰ

وسی
وب بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ص ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣حبُ ُ
وسی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َ ٔ ٟض َذا َٗا َ ٢أَ ِس َ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ت َض َّو َز َٗا ََ ٢لَ أَ ِجُ ٔ ٠ص َحً َّی
أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَ ِس ٥ََ ٠ث ُ ََّ ٥ت َض َّو َز َٓأتََى ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ٩ج َب َٕ ١وص َُو ً ٔ َِ ٨س أَبٔی َُ ٣
أَ ِٗ ُت َ٠طُ َٗ َـا ُء اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دبعاہللنبابصح،وبحمبنبنسح،اخدل،دیمحنبالہؽ،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیسےسرفاتیرکےتںیہہک اکیآد ی املسمؿوہا
رھپوہیدی وہایگ،اعمذ نب لبج ےچنہپاساحؽ ںیمہکفہآد یاوبومٰیس ےکاپس اھت،اعمد ےنوپاھچہکاس اک ایکرجؾ ےہ،اس ےن اہک
ہک ہیاملسمؿ وہرکوہیدی وہایگ ےہاںوہں ےن اہکہک ںیماسفتقہنوھٹیبں اگ بجکتہکاس وک لتقہنرکدای اجےئ اس ےئلاہلل
اسےکروسؽاکیہیمکحےہ۔
رافی  :دبعاہللنبابصح،وبحمبنبنسح،اخدل،دیمحنبالہؽ،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکاحمکہصغیکاحتلںیمہلصیفرکاتکسےہایوتفیدےاتکسےہ؟...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ایکاحمکہصغیکاحتلںیمہلصیفرکاتکسےہایوتفیدےاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2028

راوی  :آز ،٦طٌبہً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩ي ًٍ ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی بُکہ

َ
َ
ُک َة ِلٔ َی ابِٔ٨طٔ
ُک َة َٗا ََ َٛ ٢ت َب أبُو بَ ِ َ
َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤َ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أبٔی بَ ِ َ
ا ٪بٔأ َ ََِ ٪ل َت ِ٘ ٔض َی بَي ِ َن اث ِ َ٨ي ِ ٔن َوأََ ِ ٧ت ُ َِـ َبا َُٓ ٪إٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢لَ َي ِ٘ ٔـي َ َّن َح َ٥ْ ٜ
ا ٪بٔ ٔشحٔ ِش َت َ
َوک َ َ

بَي ِ َن اث ِ َ٨ي ِ ٔن َوص َُو ُ َِـ َبا ُ٪
آدؾ ،ہبعش ،دبعاکلمل نب ضحری ،دبعارلنمح نب ایب رکبہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل
اعتٰیلہنع ےنا ےن ےٹیبوک وج اتسجسؿںیم ےھتھکلاجیھبہکدفآدویمںےکدرایمؿہلصیف ہن رکانبجہک متہصغیکاحتل ںیمبہاس
ےئلہکںیمےنآرضحنتیلص اہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسےہہکوکح اثثلدفآدویمںےکدرایمؿہصغیکاحتلہلصیف
ہنرکے
رافی  :آدؾ،ہبعش،دبعاکلملنبضحری،دبعارلنمحنبایبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ایکاحمکہصغیکاحتلںیمہلصیفرکاتکسےہایوتفیدےاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2029

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩اتً ،١بساہلل  ،اسٌ٤ی ١ب ٩خاٟسٗ ،یص ب ٩ابی حاز ،٦ابو٣شٌوز انؼاری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ
ِ ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ ا َِ َِ ٟساة ٔ
اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ِْ ١لٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنِّٔی َواہللٔ ََلَ َتأ َّ ُ
 ١ب ٔ َ٨ا ٓ َٔیضا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َرأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ َٗ ٥َ ٠م أَ َط َّس ُ ََـ ّبا فٔی َِ ٣وً ٔوَ ٕة ٔ٨ِ ٣طُ یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ث ُ َّ٥
ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ََٔ ُٓ ١ل ٕ٤َّ ٣ٔ ٪ا یُ ٔلی ُ
ض َٓ ُِ ٠یو ٔجزِ َٓإ ٔ َّٔ ٓ ٪یض ٔ ِ ٥ا ِلَٜبٔي َ ٍ َو َّ
ٔیٕ َوذَا ا َِ ٟحا َجةٔ
َف َ
اض ِ ٔ َّٔ ِّ ٨َ ٣ُ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪
یَٓ ٩أ َ ُّی٣َ ٥ِ ُٜا َػلَّی بٔا٨َّ ٟا ٔ
اٟـٌ َ
َٗا َ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
دمحمنباقملت،دبعاہلل،اامسلیعنباخدل،سیقنبایباحزؾ،اوبوعسمدااصنریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن
ایبؿایکہکاکیصخشروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیمآای افررعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدخا
یکمسقںیماشعءیکامنزےسالفںآد ییکفہجےسرکاجاتوہں،وجمہولوگںوک رلیامنزڑپاھاتےہ،رافیاکایبؿےہہکںیمےن
یبن یلصاہللہیلعفآہلفملسوکفظعںیماسدؿےسزایدہےصغیکاحتلںیمںیہنداھکیےہرھپرفامایہکاےولوگ،متںیمےسھچکولگ

(امنز) ےس اگھبےن فاےل ںیہ اس ےئل مت ںیم ےس وج صخش ولوگں وک امنز ڑپاھےئ وت رصتخم ڑپاھےئ اس ےئل ہک اؿ ںیم ڑبے افر
وبڑےھافرزمکفرافررضفرتفاےلولگںیہ۔
رافی  :دمحمنباقملت،دبعاہلل،الیعمسنباخدل،سیقنبایباحزؾ،اوبوعسمدااصنریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ایکاحمکہصغیکاحتلںیمہلصیفرکاتکسےہایوتفیدےاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2030

راوی ٣ :ح٤س ب ٩يٌ٘وب َک٣انی ،حشا ٪ب ٩ابزاہی ،٥یو٧ص٣ ،ح٤س ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ُِک َ٣ان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّشا ُ ٪بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسا ٥ْ ٔ ٟابِ ًَ ٩ب َس اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی َي ٌِ ُ٘ َ
وب ال َ ِ
َّ
َک ًُ َ٤زُ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ت َِی ََّى ٓ َِیطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ًً ٩بساہلل ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أََّ٧طُ كَ َٙ ٠ا َِ ٣زأَ َتطُ َوه ٔ َی َحائ ْٔف ٓ ََذ َ َ
یف َٓ َت ِل ُض َز َٓإ ٔ ِ ٪بَ َسا َُ ٟط أَ ِ ٪یُ َل َِّ َ٘ ٠ضا َٓ ُِ ٠ی َل َِّ ِ٘ ٠ضاٗا٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َٟٔ ٢ي ُ َ ٍا ٔج ٌِ َضا ث ُ َُّ ٔ ٟ ٥ی ِٔ ٤شَ ِٜضا َحًَّی َت ِل ُض َز ث ُ ََّ ٥ت ٔح َ
ابوًبس اہلل ٣ح٤س صواٟزصزی
دمحم نب اوب وقعیب رک امین ،اسحؿ نب اربامیہ ،ویسن ،دمحم ،اسمل ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن
ایبؿایکہکاںوہںےناینپویبیوکضیحیکاحتلںیمالطؼدےدی،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
ہی ایبؿ ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ ہصغ ںیم آےئ افر رفامای ہک اس وک اچےیہ ہک روجع رکے افر اےس ا ےن اپس
رےنہدےاہیںکتہکفہاپکوہاجےئرھپضیحآےئافراپکوہاجےئرھپارگالطؼدانیاچےہوتاسوکالطؼدے۔
رافی  :دمحمنبوقعیبرکامین،اسحؿنباربامیہ،ویسن،دمحم،اسمل،دبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿسجےنایخؽایکہکاقیضوکولوگںےکاعمہلمںیما ےنملحےسہلصیفرک...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
اسصخشاکایبؿسجےنایخؽایکہکاقیضوکولوگںےکاعمہلمںیما ےنملحےسہلصیفرکےناکاجرےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2031

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َوةُ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َجائ َ ِت صٔ ِْ ٨س ب ٔ ُِ ٨ت ًُت ِ َب َة بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَىٔی ُ ِ
 ١خ َٔبا ٕئ أَ َح َّب ِلٔ َ َّی أَ َِ ٪ی ٔذ ُّٟوا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١خ َٔبائ َٔک َو َ٣ا أَ ِػ َبحَ
اًَ ٪ل َی هَ ِضز ٔاَلِ َ ِر ٔ
ق أَصِ ُ
یٌ َة َٓ َ٘اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َواہللٔ َ٣ا ک َ َ
َرب ٔ َ

یک ٓ ََض ًَِ ١ل َ َّی
 ١خ َٔبا ٕ
ا َِ ٟی ِو ًََ ٦ل َی هَ ِضز ٔاَلِ َ ِر ٔ
ق أَصِ ُ
ئ أَ َح َّب ِلٔ َ َّی أَ َِ ٪ئٌزُّوا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١خ َٔبائ َٔک ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت ِ ٔ َّ ٪أَبَا ُسٔ َِی َ
اَ ٪ر ُج ِّْ ٣ٔ ١ش ْ
ُح َد ًََِ ٠ی ٔک أَ ِ ٪تُ ِل ٌٔٔ٤یض ٔ ٌِِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥زُ ٕ
وٖ
ُح ٕد أَ ِ ٪أُكٌِ ََّٔ ٩ِ ٣ٔ ٥أ ٟذی َُ ٟط ً َٔیا َ٨َ ٟا َٗا َََ ٟ ٢ضا ََل َ َ
َٔ َ ٩ِ ٣
اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دنہ نب  ہبت نب
ر ہعیآںیئافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدخایکمسقرفےئزنیم رپوکح ہمیخفاالںیہناھتہکسجےکقلعتمےھجم
دنسپ وہ ہک آپ ےک ہمیخ فاولں ےس زایدہ ذلیل وہا افر آج ہی احؽ ےہہک رفےئ زنیم رپ وکح  ہمیخفاال ااسی ںیہن سج ےک قلعتم ھجم
دنسپوہہکآپےک ہمیخفاےلزایدہزعمزوہرھپرعض ایکہکاوبایفسؿاکی لیخبآد یاھتوتایک ریمے ےئلوکح   ججےہاسابت
ںیمہکا ےنوچبںوکاسےکامؽےسالھکؤںآپےنرفامایہکوکح  ججںیہنارگوتاسوکدوتسرےکاطمقبالھکےئ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہمےئکوہےئطخرپوگایہافراسےکاجزئوہےناکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ

رہمےئکوہےئطخرپوگایہافراسےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2032

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سرٗ ،تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أَ َرا َز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ُقُ ََُ ٔ ٛ ٪تا ّبا ِ ٔ ََّل َِ ٣دتُو ّ٣ا ٓ ََّات َد َذ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یَِٜت َُب ِلٔ َی ُّ
اٟزوَٗ ٔ ٦اُٟوا ُِٔ َّ ٧ض َِ ٥لَ َي ِ َ
یؼطٔ َو َن ِ٘ ُظ ُط َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ ِلٔ َی َوب ٔ ٔ
دمحمنباشبر،دنغر،اتقدہ،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہبجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرصیقرفؾوکطخ
انھکل اچاہ وت ولوگں ےن اہک ہک فہ ولگ رصػ فیہ طخ ڑپےتھ ںیہ وج رہم ایک وہا وہ،انچہچن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچدنی یک اکی
اوگنیھٹونباح وگایہکںیماسیککمچدھکیراہاھتافراسرپدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسشقنایکوہااھت(یہیاوگنیھٹرہماکاکؾدیتییھت)
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،اتقدہ،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یاکؾافراعولمںیکاوخناہاکایبؿ،۔...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
یاکؾافراعولمںیکاوخناہاکایبؿ،۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2033

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،سائب ب ٩یزیس ب ٩اخت ٤٧ز ،حویلب بً ٩بساٌٟزیً ،بساہلل ب ٩سٌسی

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی َّ
یس ابِ ُ ٩أ ُ ِختٔ ٔ٤َ٧ز ٕأَ َُّ ٪ح َویِ ٔل َب بِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌُِ ٟزَّی أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ٪
اٟشائ ُٔب بِ َُ ٩یز ٔ َ

ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََّ ٩
ض أَ ًِ َّ ٤اَل
اٟش ٌِس ِّٔی أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَُ َّ ٧ط َٗس ًََٔ ٦ل َی ًُ ََ ٤ز فٔی خ ََٔل َٓتٔطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًُ َ٤زُ أَ ٥َِ ٟأ ُ َح َّس ِث أََ َّ ٧
ک َتل ٔ َی ٔ ٩ِ ٣أَ ًِ َ٤ا ٔ ٢ا٨َّ ٟا ٔ

اسا َوأَ ًِبُ ّسا َوأََ٧ا ب ٔ َديِ ٍ ٕ َوأُرٔی ُس أَ ِ٪
َٓإٔذَا أ ُ ًِ ٔل َ
یت ا ِ٤َ ٌُ ٟا ََ ٟة َ ٔ
َکصِ َت َضا َٓ ُُِ٘ ٠ت بَل َی َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ ٓ ََ٤ا تُزٔی ُس ِلٔ َی ذََ ٔ ٟ
ک ُُِٗ ٠ت ِ ٔ َّ ٪لٔی أََفِ َ ّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و٤َ ًُ ٪ا ًَٟٔی َػ َس َٗ ّة ًَل َی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ََل َتٔ ٌَِ َِٓ ١إٔنِّی ُُ ٨ِ ٛت أَ َر ِز ُت َّأ ٟذی أَ َر ِز َت َٓک َ َ
َتَ ُٜ

َ
َّ
َّ
ُِق َِِٔ ٟیطٔ ٔ٣ىِّی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ُِق َِِٔ ٟیطٔ ٔ٣ىِّی َحًی أَ ًِ َلانٔی ََّ ٣ز ّة َّ ٣اَل َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ًِ ٔلطٔ أَٓ َ َ
َو َس ٥َ ٠ي ٌُِ ٔلیىٔی ا َِ ٌَ ٟلا َئ َٓأُٗو ُ ٢أَ ًِ ٔلطٔ أَٓ َ َ
رش ٕ
ک َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢وأََ ِ ٧ت َُيِ ٍُ ُٔ ِ ٣
ٖ َو ََل َسائ َٕٔٓ ١د ُِذ ُظ َوِ ٔ ََّل ٓ َََل تُتِب ٔ ٌِطُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ ِذ ُظ َٓ َت ََّ ٤و ُِ ٟط َو َت َؼ َّس ِ ٚبٔطٔ ٓ ََ٤ا َجائ َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
ک َو ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َنٔ َِش َ
اب َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ

َ
َّ
َّ
َّ
ُِق َِِٔ ٟیطٔ
ُِق َِِٔ ٟیطٔ ٔ٣ىِّی َحًی أَ ًِ َلانٔی ََّ ٣ز ّة َّ ٣اَل َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ًِ ٔلطٔ َ ٩ِ ٣ص َُو أَٓ َ ُ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ي ٌُِ ٔلیىٔی ا َِ ٌَ ٟلا َئ َٓأُٗو ُ ٢أَ ًِ ٔلطٔ أَٓ َ َ

رش ٕ
ٖ َوَلَ
ک َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢وأََ ِ ٧ت َُيِ ٍُ ُٔ ِ ٣
ٔ٣ىِّی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ ِذ ُظ َٓ َت ََّ ٤و ِٟطُ َو َت َؼ َّس ِ ٚبٔطٔ ٓ ََ٤ا َجائ َ َ
ک
َسائ َٕٔٓ ١د ُِذ ُظ َو ََ ٣اَل ٓ َََل تُتِب ٔ ٌِ ُط َنٔ َِش َ

ت نب دبعازعلی ،دبعاہلل نب دعسی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں
اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،اسبئ نب سیدی نب اتخ رمن ،وحتؼ ٹ
ےنایبؿایکہکفہرضحترمع ریضاہللاعتٰیلہنعیکالخ تزامہنںیماؿےکاپسآےئوتاؿےس رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےن
اہکہکھجمےسہیایبؿںیہنایکایگہکمتولوگںےکاکؾرکےتوہرھپبجمتوکاسیکارجتدیاجیتےہوتاسوکاندنسپرکےتوہ،ںیم
ےن اہک اہں۔ رضحترمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن اہکاس ےسرھپ اہمترا ایک ارادہ ےہ ،ںیمےن اہکہک ریمےاپس وھگڑے افر الغؾ ںیہ
افرامؽیھبےہںیماچاتہوہںہکاینپارجتاملسمونںرپدصہقرکدفں،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکااسیہنرکفاسےئل
ہکںیمےنیھبفیہارادہایکاھتوجمتےنارادہایکاھت،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجمھچکدایرکےتےھت،وتںیماتہکہکہیاسوک
دےدںی،وجھجمےسزایدہاتحمجوہاہیںکتہکاکیابرآپےنےھجمامؽدایوتںیمےنرعضایکاسوکدےوجھجمےسزایدہاتحمج
وہوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاسےکےلول،افراسےکذرہعیےسامدلارنباسوکدصہقرکفارگ امؽاہمترےاپس
اس رررپآےئہکمتاسےکرظتنمہنوہافرہنمتاساکوساؽرکےنفاےلوہوتاسوکےلول،افراسوکاسےکےھچیپہناگلؤ،وباہطس
زرہی،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسوقنمؽےہ،دبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایکہکںیمےن
رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعوکایبؿرکےتوہےئانسہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسھجموکھچکدےتیوتںیمد ہداتیہکھجمےسزایدہوج
اتحمجوہاسوکددیفاہیںکتہکاکیابرآ ےنےھجمھچکامؽدایوتںیمےناہکہکہیاسوکددیےئجیوجھجمےسزایدہرضفرتدنموہیبن
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس وک ےل ول ،افر امدلار نب اجؤ افر اس وک دصہق رکف ،ارگ اس امؽ ںیم اہمترے اپس اس رطح

آےئہکمتاساکااظتنررکےنفاےلہنوہافرہنامےنگنفاےلوہوتاسوکےلول،افروجہنآےئوتاسےکےھچیپا ےندؽوکہناگلف۔
تنبدبعازعلی،دبعاہللنبدعسی
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اسبئنبسیدینباتخرمن،وحتؼ ٹ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیمہلصیفرکےنافراعلؿرکےناکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
دجسمںیمہلصیفرکےنافراعلؿرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2034

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪زہزی ،سہ ١ب ٩سٌس

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن َوأََ٧ا ابِ َُ ٩خ َِ ٤ص
رش َة َس َّ ٨ة َوَفُ ِّ َ ٚبَ ِي َُ ٨ض َ٤ا
ًَ ِ َ
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،لہسنبدعسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیماسفتقوموجداھتبج ہکدفاعلؿ
رکےنفاولںےکدرایمؿرفتقیرکاح یئگیھتاسفتقریمیرمعدنپرہاسؽیھت۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
دجسمںیمہلصیفرکےنافراعلؿرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2035

راوی  :یحٌی ً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،اب ٩طہاب ،حرضت سہ١

اب ًَ َِ ٩س ِض ٕ ١أَخٔی بَىٔی َساً َٔس َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اَلِ َ ِن َؼارٔ َجا َئ ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َرأَیِ َت َر ُج َّل َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل أَ َي ِ٘ ُتُ٠طُ َٓ َت ََل ًَ َ٨ا فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس

َوأََ٧ا َطاص ْٔس

ییحی  ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،انب اہشب ،رضحت لہس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ااصنر ںیم ےس اکی آد ی یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکہکاتبےیئارگوکح آد یاینپویبیےکاپسیسکرمدوکاپےئوتایکاسوک
لتقرکدے؟رھپدفونںےندجسمںیماعلؿایکافرںیماسفتقوموجداھت۔
رافی  :ییحی،دبعارلزاؼ،انبرججی،انباہشب،رضحتلہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےندجسمںیمہلصیفایکاہیںکتہکبجدحاکفتقآایوتمکحدایہکدجسمےسلکنرک...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
سجےندجسمںیمہلصیفایکاہیںکتہکبجدحاکفتقآایوتمکحدایہکدجسمےسلکنرکدحاقمئیکاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2036

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ١ب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ وسٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَىٔی َّ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َو َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َ
َّ
َّ
َ
رع َق ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٤َّ ٠ا َطض ٔ َس
أتَی َر ُج َْ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٨ا َزا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِنٔ ِّی َزِ َ ٧ی ُت َٓأ ِ َ

اب َٓأ َ ِخب َ َ ٍنٔی ََ ٩ِ ٣سَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ
َار ُج ُ٤و ُظ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ أَ ِر َب ٌّا َٗا َ ٢أَب ٔ َ
وَٗ ٪ا َََ ٢ل َٗا َ ٢اذِصَبُوا بٔطٔ ٓ ِ
ک ُجْ ُ٨
اہللٔ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ٓ َٔیَ ٩ِ ٤ر َج َُ ٤ط بٔا َِ ٤ُ ٟؼلَّی َر َوا ُظ یُوُُ ٧ص َو َْ ٤َ ٌِ ٣ز َوابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی اَّ ٟز ِج ٔ٥

ییحینبریکب،ثیل،لیقعنباہشب،اوبہملسفدیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایک
ہکاکیصخشروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماسفتقآایبجآپدجسمںیمےھت،اسےناکپررکاہکہکایروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن زان ایک ےہ ،آپ ےن اس ےس ہنم ریھپ ایل ،بج اس ےن اچر رمہبت وگایہ ددیی ا ےن افرپ وت آپ
ےنرفامایہکھجتوکونجؿےہ،اسےناہکہکںیہن،آپےنرفامایہکاسےکےلاجؤ،افراسوک راسگررکدف،انباہشباکوقؽےہ
ہک ھجم ےس اس صخش ےن ایبؿ ایک سج ےن اجرب نب دبعاہلل وک ےتہک وہےئ انس ہک ںیم یھب اؿ ولوگں ںیم ےس اھت وہنجں ےن اس وک
دیعاگہںیم راسگرایک اھتویسنفرمعم،انبرججیزرہیوباہطساوبہملس،رضحتاجربیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےس راسگررکےنےک
قلعتمرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقعنباہشب،اوبہملسفدیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑگھجےنفاولںوکاامؾےکتحیصنرکےناکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ڑگھجےنفاولںوکاامؾےکتحیصنرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2037

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،ہظا ،٦اپ٨ے واٟس سے وہ زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ٪

و ٪أَ َِ ٟح َ ٩ب ٔ ُح َّحتٔطٔ ٔ٩ِ ٣
وِ ٪لٔ َ َّی َوَ ١َّ ٌََ ٟب ٌِ َـ ٥ِ ُٜأَ ِ ٪یََ ُٜ
رش َؤَِ ٥ِ َُّٜ٧ت ِد َت ٔؼ َُ ٤
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا أََ٧ا َب َ ْ

َب ٌِ ٕف َٓأ َ ِٗ ٔضی ًَل َی ِ َ ٧حو ٔ َ٣ا أَ ِس ََ َٗ ٩ِ ٤ََ ٓ ٍُ ٤ـ ِی ُت َُ ٟط َٔ ٩ِ ٣ح ِّ ٙأَخٔیطٔ َط ِیئّا ٓ َََل َیأ ِ ُخ ِذ ُظ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أَٗ َِل ٍُ َُ ٟط ٗ ٔ ِل ٌَ ّة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
دبعاہللنبہملسم،امکل،اشہؾ،ا ےنفادلےسفہزبنیتنبایبہملسےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکںیموتآد یوہںمتریمےاپسدقمامتےلرکآےتوہافرتہبنکممےہہکمتںیمےسوکح صخشاینپدلیل شیرکے
دفرسےےسزایدہزابؿآفروہافروجںیمونسںاسےکاطمقبہلصیفرکدفںوتفہاسوکہنےلاسےئلہکاسوکآگاکاکیڑکٹا
وتڑرکداتیوہں۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اشہؾ،ا ےنفادلےسفہزبنیتنبایبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑگھجےنفاولںےکےئلاقیضیکوگایہاحمکےکاسےنموہیناچےئہ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ڑگھجےنفاولںےکےئلاقیضیکوگایہاحمکےکاسےنموہیناچےئہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2038

راوی ٗ :تيبہٟ ،یث ،یحٌی ٤ً ،ز بٛ ٩ثي ٍ ،ابو٣ح٤س (ابوٗتازہ ٛہ ٣ولی)

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔٛ ٩ثٔي ٍ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣ح َّٕ ٤س َِ ٣ول َی أَب ٔی َٗ َتا َز َة أَ َّ ٪أَبَا َٗ َتا َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ٔیَ َٗ ١ت َُ ٠ط َٓ َُ ٠ط َس َ٠بُ ُط َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َٔلَ َِ ٟتَ ٔ٤ص بَ ِّي َّ ٨ة ًَل َی َٗت ٔیلٔی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦حُ َ٨ي ِ ٕن َُ َٟ ٩ِ ٣ط بَ ِّي َْ ٨ة ًَل َی َٗت ٕ

َک ُت أَ َِ ٣ز ُظ ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُج ُْ ٩ِ ٣ٔ ١جََ ٠شائٔطٔ
َٓ ٥َِ ٠أَ َر أَ َح ّسا َي ِظ َض ُس لٔی َٓ َحَِ ٠ش ُت ث ُ َّ ٥بَ َسا لٔی ٓ ََذ َ ِ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
َقیِ ٕع َو َی َس ََ أَ َس ّسا ٔ٩ِ ٣
س ََٔل ُح َص َذا ا َِ٘ ٟت ٔی ٔ ١أ ٟذی یَ ِذ ُ ُ
َک ً ٔ ِ٨سٔی َٗا ََٓ ٢أ ِر ٔؿطٔ ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٘ا َ ٢أبُو بَ ُِکٕ َلِک ََل ي ٌُِ ٔلطٔ أ َػ ِيب ٔ َّ َٔ ُ ٩ِ ٣
 ٩ِ ًَ ١اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َٗا ََٓ ٢أ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َّزا ُظ ِلٔ َ َّی ٓ ِ
ا ٪أَ َّو َ٢
أ ُ ِس ٔس اہللٔ ُي َ٘ات ٔ ُ
ِآّا َٓک َ َ
َاطت َ َ ٍیِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط ٔ َ
َ٣ا َٕ ٢تأَثَّ ُِ ٠ت ُط َٗا َ ٢لٔی ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َِّ ٩
 ١ا ِٔ ٟح َحازٔ ا َِ ٟحاََ ٥ُ ٔ ٛل
اِ ٠ٟیثٔ َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َّزا ُظ ِلٔ َ َّی َو َٗا َ ٢أَصِ ُ

ئ َٓإُٔ َّ ٧ط ََل َي ِ٘ ٔضی ًََِ ٠یطٔ فٔی
ِ ب ٔ َح ٕٓ ٙفٔی َِ ٣حٔ ٔ ٠ص ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
َي ِ٘ ٔضی بٔ ٌٔ ِٔ٤٠طٔ َطض ٔ َس ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک فٔی و ٔ ََل َیتٔطٔ أَ ِو َٗ ِبََ ٠ضا َوَِ ٟو أَ َ ََّق َخ ِؼ َْ ٨ِ ٔ ً ٥س ُظ ْلٔ َ َ
َّ
ئ
َق َار ُظ َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُف أَصِ ٔ ١ا َِٔ ٌٟزا ٔ٣َ ٚا َس ٍَ ٔ٤أَ ِو َرآ ُظ فٔی َِ ٣حٔ ٔ ٠ص ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
َٗ ِو َٔ ٢ب ٌِـٔض ٔ َِ ٥حًی َی ِسًُ َو بٔظَ اص َٔسیِ ُٔ َٓ ٩ی ِح ٔ َ
رضص َُ٤ا ِ ٔ ِ َ
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ض ِ ٥بَ َِ ١ي ِ٘ ٔضی بٔطٔ َٔلَُ َّ ٧ط ُِ ٣ؤ َت ََ ٩ْ ٤ؤِ٤َ َّ ٧ا یُ َزازُ ٔ٩ِ ٣
آِ َ
َٗ َضی بٔطٔ َو َ٣ا ک َ َ
ا ٪فٔی َُيِ ٍٔظ ٔ َ ٥َِ ٟي ِ٘ ٔف ِ ٔ ََّل بٔظَ اص َٔسیِ َٔ ٩و َٗا َُ َ ٢
اٟظ َضا َزة ٔ ٌَِ ٣ز ٔ َٓ ُة ا َِ ٟح ُِّ ٤ُِ ٠ٌٔ َٓ ٙط أَ ِٛثَ ٍُ َّٔ ٩ِ ٣
َّ
اٟظ َضا َزة ٔ َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِ ٥ي ِ٘ ٔضی بٔ ٌٔ ِٔ٤٠طٔ فٔی اَلِ َ َِ ٣وا َٔ ٢و ََل َي ِ٘ ٔضی فٔی َُيِ ٍ ٔ َصا َو َٗا َ٢
ا َِ٘ ٟا ٔس َُ ٥لَ یَ َِ ٨بغٔی َ ٠ِ ٔ ٟحا ٥ٔ ٔ ٛأَ ِ ٪یُ ِٔ ٤ض َی َٗ َـ ّ
وَُ ٥ِٔ ٠ًٔ ٪يِ ٍٔظ ٔ َ ٍَ ٣أَ َّ٤َِ ٠ًٔ ٪طُ أَ ِٛثَ ٍُ َٔ ٩ِ ٣ط َضا َزة َُٔيِ ٍٔظ ٔ َو َلٔ ٓ َّ٩ٜٔیطٔ َت ٌَ ُّز ّؿا
ائ بٔ ٌٔ ِٔ٤٠طٔ ُز َ
َک َظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟوَ٘ َٓ َّ٩ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا َص ٔذظ ٔ َػ ٔٔ َّی ُة
ٟٔت َُض َٔ ٤ة َن ِٔ ٔشطٔ ً ٔ َِ ٨س ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َؤِي َ٘ا ًّا َُ ٟض ِ ٥فٔی ُّ
اٟوُ٨و َٔ ٪و َٗ ِس َ ٔ

ہبیتق ،ثیل ،ییحی  ،رمع نب ریثک ،اوبدمحم (اوباتقدہ ہک وم ی) ےس رفاتی رکےت ںیہ اوباتقدہ ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےننینحےکدؿرفامایہکسجصخشےنیسکوکلتقایکافراسےکاپسوگاہوہوتاسوتقمؽ اکامؽاسوکےلماگ،اوباتقدہےناہک
ہکںیمڑھکاوہااتہکا ےنوتقمؽرپوکح وگاہ شیرکفںنکیلںیمےنیسکوکںیہناپایوجوگایہدے،انچہچنںیمھٹیبایگرھپےھجمایخؽ
وہاہکںیمےناساکاحؽروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿایکاؿےھٹیبوہےئولوگںںیمےساکیےناہکہکہیسجوتقمؽ
اکذرکرک رےہںیہاسایھتہر وتریمےاپسےہ،آپاوکن ھجمےسرایضرکدںی ،رضحتاوبرکبےناہکہکااسیرہسگ ہنوہاگ،ہکآپ
رقشی ےک اکی رگن وک دے دںی ےگ افر اہلل ےک ریشفں ںیم ےس اکی ریش وک وھچڑ دںی ےگ ،وج اہلل افر اس ےک روسؽ یک رطػ
گنجرکات ےہ اوباتقدہ اکایبؿ ےہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن مکحدای وت اںوہں ےن فہ ایھتہر ےھجم ددیےیئ ،ںیم ےن اس
ےس ابغ رخدی ایل ،فہ بس ےس الہپ امؽ اھت وج ںیم ےن احلص ایک ،دبعاہلل  ،ثیل ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ڑھکے وہےئ افر فہ ےھجمدالای افر الہ اجحز اک وقؽ ےہ ہک احمک ا ےن ملع یک انبء رپ ہلصیف ہن رکے وخاہ فہ اقیض ےننب ےک دعب ای اس ےس
ےلہپاساکوگاہرفقیاخمفلاسےکزندکییسکےکقحاکارقارسلجمیکاضقںیمرکےوتضعباجحزویںےکزندکیاسرپہلصیفہن
ایک اجےئ اگ بج کت دف وگاوہں وک الب رک اؿ یک وموجدیگ ںیم ارقار ہن ایک اجےئ افر ضعب رعاویقں اک وقؽ ےہ ہک سلجم اضقء ںیم ھچک
دےھکی ای ےنسوت اسرپہلصیف رکدے،اس سلجمےک العفہںیم وکح ابتدےھکیوتدفوگاوہں ےکریغب ہلصیفہنرکےافراںیہنںیم ےس
ضعباکوقؽےہہکفہہلصیفرکےاسےئل ہکفہاامتندارےہافراہشدتاکدصقمالص تقیقاکاجاننےہ،افراسےکملعاکرمہبت
اہشدتےسزایدہےہضعبرعاویقںاکوقؽےہہکامؽںیما ےنملعیکانبءرپہلصیفرکدے،اسےکالعفہںیمںیہن،اقمساکوقؽےہ
ہک احمک ےک ےئل انمبس ںیہن ہک ا ےن ملع ےس ریغب وگاوہ ں ےک ہلصیف رکدےابفوجد اس ےک ہک اس وک ملع دفرسفں یک وگایہ ےس
زایدہ دنلب رمہبت راتھک ےہ ،نکیل اس ےس املسمونں ےک دؽ ںیم تمہت اک ایخؽ دیپا وہےن اک ادنہشی ےہ اس ےک ابثع امگؿ ںیم
ڑپاجےن اکرطخہ ےہ افر یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےننظ وک رکمفہ اھجمس ےہ،انچہچن اںوہں ےن(اکی ابر بج ہک رضحت ہیفص ےک

اسھتےھت)رفامایہکہیہیفصریضاہللاعتٰیلہنعںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،ییحی،رمعنبریثک،اوبدمحم(اوباتقدہہکوم ی)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ڑگھجےنفاولںےکےئلاقیضیکوگایہاحمکےکاسےنموہیناچےئہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2039

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،ابزاہی ،٥اب ٩طہابً ،لی ب ٩حشين

اب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ُٔ ٩ح َشي ِ ٕن أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اَلِ ُ َویِ ٔس ُّی َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِت ُط َػ ٔٔ َّی ُة ب ٔ ُِ ٨ت ُحٌ َ ٕ ٓی َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٌَ ِت اَ ِ ٧لَ ٌَ ٣َ ََٙ ٠ضا ٓ َََّ ٤ز بٔطٔ َر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪اَلِ َ ِن َؼارٔ ٓ ََس ًَاصُ َ٤ا َٓ َ٘ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا ه ٔ َی
ا ٪اہللٔ َٗا ََّ ٪َّ ٔ ِ ٢
اَ ٪ی ِحزٔی ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ ٩آ َز َِ ٣َ ٦ح َزی َّ
ٔیٙ
اٟسَ ٔ ٦ر َوا ُظ ُط ٌَ ِی ْب َوابِ َُ ٣ُ ٩ش ٔاَفٕ َوابِ ُ ٩أَبٔی ًَت ٕ
اٟظ ِی َل َ
َػ ٔٔ َّی ُة َٗ َاَل ُس ِب َح َ

َوِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َي ٌِىٔی ابِ َُ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہ،انباہشب،یلعنبنیسحےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفملس
ےکاپسہیفصتنبییحآںیئبجفہولےنٹںیگلوتآپیلصاہللہیلعفملس یھباؿشیکھتےلچآپےکاپسےسااصنرےکدفصخش
سگرےآپےناؿدفونںوکالبایافررفامایہیہیفصںیہاؿدفونںےناہکاحبسؿاہلل(ینعایکمہولگآپےکقلعتمدبامگینرکےتکس
ںیہ) آپ ےن رفامایہکاطیشؿآد ییک روگں ںیم وخؿیک رطحدفڑات ےہ بیعش افر انب اسمرف افر انب ایب قیتع افرااحسؼ نب ییحی
وباہطسزرہییلعنبنیسحرضحتہیفصآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہ،انباہشب،یلعنبنیسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکبجدفآدویمںوکیسکاکیہگجےجیھبوتاؿدفونںوکمکحدانیہکدفونںاکیدفرس...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
احمکبجدفآدویمںوکیسکاکیہگجےجیھبوتاؿدفونںوکمکحدانیہکدفونںاکیدفرسےاکاہکامںینافرڑگھجاہنرکںی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2040

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً٘ ،سی ،طٌبہ ،سٌیس ب ٩ابی بززہ ،ابوبززہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ٘ ٌَ ٟس ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی بُزِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َٗا ََ ٢ب ٌَ َث أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی

َّ
وسی ُِٔ َّ ٧ط
َفا َو َت َلا َو ًَا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَبُو َُ ٣
َّسا َو َب ِّ َ
رشا َو ََل تُ ََ ِّ ٨
َّسا َو ََل ُت ٌَ ِّ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَبٔی َو ٌَُ ٣ا َذ بِ ََ ٩ج َب ِٕ ١لٔ َی ا َِ ٟی ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ي ِّ َ
َ
وَ ٪و َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
رض َوأَبُو َزا ُو َز َویَزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
ي ُِؼ َ ٍُ ٨بٔأ ِر ٔؿ َ٨ا ا ِٟب ٔ ِت ٍُ َٓ َ٘ا َ ٢ک ُ ُِّ ٣ُ ١ش ُٔکٕ َ َ
ُح ْاَ ٦و َٗا َ ٢اُ ِ ٨َّ ٟ
أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحمنباشبر،دقعی،ہبعش،دیعسنبایبربدہ،اوبربدہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنریمےفادلاعمذنبلبجوکنمییکرطػاجیھبوتآپےنرفامایہکمتدفونںآاسینرکانیتخسہنرکانولوگںوکوخربخشی
دانیرفنتہندالانافراکیدفرسےاکاہکامانن،اوبومٰیسےنرعضایکہکریمےکلمںیمنٹنی ٹ انبایاجاتےہ(اسےکقلعتمآپاک ایک
مکحےہ)آپےنرفامایہکرہہشنآفرزیچ جاؾےہافررضنافراوبداؤدافرسیدینباہرفؿ،افرفعیکوباہطسہبعش،اوبربدہ،رضحتاوب
ومٰیس،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دقعی،ہبعش،دیعسنبایبربدہ،اوبربدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکےکدوعتوبقؽرکےناکایبؿ۔...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ

احمکےکدوعتوبقؽرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2041

ابو٣وسی
راوی ٣ :شسز ،یحٌی ب ٩سٌیس ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابووائ ،١حرضت
ٰ

وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪ح َّسثَىٔی َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َُ ٣

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُّٜ ُٓ ٢وا ا ٌَِ ٟان ٔ َی َوأَ ٔجيبُوا َّ
اٟساعٔ َی

دسمد،ییحینبدیعس،ایفسؿ،وصنمر،اوبفالئ،رضحتاوبومٰیس،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامای
ہکاملسمؿدیقویںوکڑھچاؤافردوعترکےنفاےلیکدوعتوبقؽرکف۔
رافی  :دسمد،ییحینبدیعس،ایفسؿ،وصنمر،اوبفالئ،رضحتاوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امعؽےکہفحتاکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
امعؽےکہفحتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2042

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪زہزی ،رعوہ ،ابوح٤یس ،ساًسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رع َو َة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو حُ َِ ٤ی ٕس َّ
اس َت ٌِ َ ١َ ٤أ ٨َّ ٟي ُّی
اٟشأًس ُّٔی َٗا َِ ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی أَُ َّ ٧ط َسِ ُ ٍَ ٔ٤
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣بَىٔی أَ ِس ٕس ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ابِ ُ ٩اَلِ ُ َتب ٔ َّی ٔة ًَل َی َػ َس َٗ ٕة َٓ َ٤َّ ٠ا َٗس ََٔٗ ٦ا ََ ٢ص َذا َلَ ٥ِ ُٜو َص َذا أُصِس َٔی لٔی

َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ َٗا َُ ٢سٔ َِیا ُ ٪أَي ِّـا ٓ ََؼٌ َٔس ا ِ٨ِ ٔ٤ٟب َ َ ٍ َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا بَا ُ٢

َک َو َص َذا لٔی ٓ ََض ََّل َجََ ٠ص فٔی بَ ِیتٔ أَبٔیطٔ َوأ ُ ِّ٣طٔ َٓ َي ُِ ٨وزُ أَیُ ِض َسی َُ ٟط أَ ََِ ٦ل َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ
ا ٌَِ ٟا ِٔ َ ٧ ١ٔ ٣ب ٌَ ُث ُط ٓ ََیأتِ ٔی َي ُ٘و َُ ٢ص َذا َ ٟ
ُق ّة ََ ٟضا ُخ َو ْار أَ ِو َطا ّة َت ِی ٌَزُ ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ
اَ ٪بٌٔي ّ ٍا َُ ٟط ُرَُائْ أَ ِو َب ََ
ََل َیأتِ ٔی بٔظَ ِی ٕئ ِ ٔ ََّل َجا َئ بٔطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َی ِحُ ُ٠ٔ٤ط ًَل َی َر َٗبَتٔطٔ ِ ٔ ِ ٪ک َ َ
َّ
َفت َ ِی ِٔبِ َل ِیطٔ أََلَ َص ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت ثَ ََلثّا َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُٗ ٪ؼَّ طُ ًَ َِ ٠ي َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی َو َزا َز صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی حُ َِ ٤ی ٕس
یَ َسیِطٔ َحًی َرأَیِ َ٨ا ًُ ِ َ

ْص ِت ُط ًَ ِیىٔی َو َسُ٠وا َزیِ َس بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت َٓإُٔ َّ ٧ط َسُ ٌَ ٔ٤ط َ٣عٔی َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١اٟزُّصِز ٔ ُّی َس ٍَ ٔ٤أُذُنٔی ُخ َو ْار َػ ِو ْت
َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤أُذَُ َ ٧
ای َوأَ ِب َ َ
ُقة ٔ
وَ َٛ ٪ؼ ِو ٔ
ت ا َِ ٟب ََ
َوا ُِ ٟح َؤ ُار َٔ ٩ِ ٣ت ِحأ َ ُر َ

یلع نب دبعاہلل ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفہ ،اوبدیمح ،اسدعی ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن ینب
اتاہکاجاتاھت دصہقاکاعلمانبرکاجیھببجفہفا سآےئوتم ےناگلہکہیآپاکےہافرہیریماےہ،
ادسےکاکیصخشوکسجوکانب ٹ
وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ڑھکے وہےئ افر اہک ہک ایفسؿ ےن یھب اہک ہک آپ ربنم رپ ڑچےھ افر اہلل یک دمح فانثء ایبؿ یک رھپ
رفامایہکاعلماکایکاحؽےہ،ہکمہاسوک ےتجیھبںیہوتفہفا سآرکاتہکےہہکہیاہمتراافرہیریماےہ(وجےھجمہفحتںیمالم)وتویکںںیہن
ا ےن ابپ ای اینپ امں ےکرھگ اتھٹیب رھپداتھکیہک ایک اےس ہفحت اجیھب اجات ےہ ،ای ںیہن ،مسق ےہاس ذاتیک سج ےک ےضبقںیم ریمی اجؿ
ےہ وج اعلم وج ھچک یھب رےھک اگ ،وتایقتم ےکدؿ فہ زیچ اس رپ وسار وہیگ ،ارگ فہ افٹن رےھک اگ وتاس یک رگدؿ رپ وسار وہاگ افر فہ
وباتلوہاگ،ارگاگےئوہیگوتفہوبیتلوہیگ،ایرکبیوہیگوتفہوبیتلوہیگ،رھپآپےندفونںاہھتااھٹےئ،اہیںکتہکںیمےنآپ
ےکدفونںولغبںیکدیفسی دیھکیافررفامایہکنسول،ایکںیمےناچنہپداینیتابرآپ ےنرفامای،ایفسؿےناہکہکمہےسزرہیےن
ہیایبؿایکہکافراشہؾےنوباہطسا ےنفادلدیمحےسزایدہلقنایکافراہکہکریمےاکونںےناےسانسافرآوھکنںےنداھکیافرسیدی
نباثتبےسوپھچولاںوہںےنیھبریمےاسھتانسافرزرہیےنہیظفلںیہنےہکہکریمےاکونںےنانس،وخارےسرمادآفازےہ
افروجار،داجرؿےساموخذےہےسجاگےئیکآفاز۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،اوبدیمح،اسدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغومںوکاقیضانبےنافراؿوکاعلمانبےناکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ

الغومںوکاقیضانبےنافراؿوکاعلمانبےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2043

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ػاٟح ً ،بساہلل ب ٩وہب  ،اب ٩جزیخ ٧ ،آٍ  ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ََّ٧ ٪آ ٔ ٌّا أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ِخب َ َ ٍ ُظ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َِ ٣شحٔ ٔس ٗ َُبا ٕئ ٓ ٔیض ٔ ِ٥
اَ ٪ساِ ٣َ ٥ْ ٔ ٟول َی أَبٔی ُح َذ ِي َٔ َة َی ُؤ ُّ ٦ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َٗا َ ٢ک َ َ
ی ٩اَلِ َ َّؤٟي َن َوأَ ِػ َح َ
یٌ َة
أَبُو بَ ُِکٕ َوًُ َ٤زُ َوأَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َو َزیِ ْس َو ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩رب ٔ َ

نامثؿ نب اصحل  ،دبعاہلل نب فبہ  ،انب رججی  ،انعف  ،رضحت انب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اسمل(اوب یذ  ہف
ےک آزادرکدہ الغؾ) اہمرجنی اف نی یک اامتم ابق ںیم ایک رکےت ےھتاس احؽ ںیمہک آرضحنت یلص اہللہیلع فملس ےک احصہب وموجد
وہےتےھتاؿںیمرضحتاوبرکبافررضحترمعافررضحتاوبہملسافررضحتزدیافررضحتاعرمنبر ہعییھبوہےتےھت۔
رافی  :نامثؿنباصحل،دبعاہللنبفبہ،انبرججی،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکےکاسےنمفافقاکرفںےک شیےئکاجےناکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
احمکےکاسےنمفافقاکرفںےک شیےئکاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2044

٣وسی بً٘ ٩بہ ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبي ٍ
راوی  :اس٤اًی ١ب ٩ابی اویص ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہیٰ ،٥

رع َوةُ
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
 ١بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ١بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥طٔ َُ ٣
اب َح َّسثَىٔی ُ ِ

ْخ ََ ٣ة أَ ِخب َ َ ٍا ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ح ٔي َن أَذ ٔ َُ َٟ ٪ض ِ٥
بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ َِّ ٣َ ٪ز َو َ
ا ٪بِ َ ٩ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜوا ِِ ٔ٤ٟش َو َر بِ ََ ِ ٣َ ٩
رعَٓا ُُ ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٣ز ُ٥ِ ٛ
و ٪فٔی ً ٔ ِت َٔ ٙس ِي ٔی صَ َواز َِٔ ٪نِّٔی ََل أَ ِزرٔی َ ٩ِ ٣أَذ ٔ ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪یأِذ َِِ ٓ ٪
ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
َار ٔج ٌُوا َحًَّی َی ِز َٓ ٍَ ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا َُ
َ
ََف َج ٍَ اَّ ُ ٨َّ ٟ
اض َٗ ِس كَ َّيبُوا َوأَذُٔ ٧وا
َف َج ٌُوا ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ِخبَ ٍُو ُظ أَ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
اض َٓکَُ ٤َ ٠ض َِ ُ ٥
رعَٓا ُُص َُِ َ ٥
َ
اامسلیع نب ایب افسی ،اامسلیع نب اربامیہ ،ومٰیس نب ہبقع ،انباہشب ،رعفہ نب زریب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رمفاؿ نب مکح افر
وسمرنبرخمہمدفونںےن ایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکبجاملسمونںےنوہازؿےکدیقویںےکآزادرکےنیک
ااجزتدیوتآپےنرفامایہکںیمںیہناجاتنہکمتںیمےسسکےنااجزتدیافرسکےنااجزتںیہندی،اسےئلمتولگاجؤ
اہیں کت ہک ریمے اپس ولگ آںیئ وج اہمترے احالت ےس فافق وہں،انچہچن امتؾ ولگ فا س ےلچ ےئگ افر اؿ ےس اؿ ےک
رسدارفں ےن وگتفگ یک ،افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ولن آےئ ،افر آپ ےس رعض ایک ہک ولگ اس رپ
رایضںیہافرااجزتددیی۔
رافی  :اامسلیعنبایبافسی،اامسلیعنباربامیہ،ومٰیسنبہبقع،انباہشب،رعفہنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابداشہےکاسےنماسیکرعتفیرکانافراسےکےھچیپاسےکالخػانہکرکمفہےہ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ابداشہےکاسےنماسیکرعتفیرکانافراسےکےھچیپاسےکالخػانہکرکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2045

راوی  :ابونٌیً ،٥اػ ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩زیس بً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز اپ٨ے واٟس

ًَ ١ل َی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا ًَ ٔ
اض َٔلبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َِّٔ٧ا ِ َ ٧س ُخ ُ
اػ ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩زیِسٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أُْ َ ٧
ِ ِج َ٨ا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سص َِٔٗ ٥ا َ٨َّ ُٛ ٢ا َن ٌُ ُّس َصا نَٔٔاّٗا
ُسَِ ٠لا٨َ ٔ ٧ا َٓ َُ٘ ٨و ُُ َٟ ٢ض ِ ٥خ ََٔل َٖ َ٣ا َ َ ٧تک َ َِّٔ ٥ُ ٠ذَا َ َ

اوبمیعن،اعمصنبدمحمنبزدینبدبعاہللنبرمعا ےنفادلےسرفاتیرکےتںیہھچکولوگںےنانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسہکہک
مہا ےنابداشہےک اپساجےت ںیہوت مہاؿےسوگتفگرکےت ںیہوجاس ےکالخػوہیت ےہبجہک مہاؿ ےکاپس ےسدجاوہےت
ںیہاںوہںےناہکہکمہاسوکافنؼہ ےتھجںیہ۔
رافی  :اوبمیعن،اعمصنبدمحمنبزدینبدبعاہللنبرمعا ےنفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ابداشہےکاسےنماسیکرعتفیرکانافراسےکےھچیپاسےکالخػانہکرکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2046

راوی ٗ :تيبہٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابی حبیب ،رعاک ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ َ
رعا ٕک ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
یس بِ ٔ ٩أبٔی َحبٔیبٕ ًَ َِ ٔ ٩
ئ ب ٔ َو ِجطٕ
َي ُ٘و َُّ َ ٪َّ ٔ ِ ٢
ئ ب ٔ َو ِجطٕ َو َص ُؤ ََل ٔ
ض ذُو ا َِ ٟو ِج َضي ِ ٔن َّأ ٟذی َیأتِ ٔی َص ُؤ ََل ٔ
َ ا٨َّ ٟا ٔ
ہبیتق ،ثیل ،سیدی نب ایب بیبح ،رعاک ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ولوگں ںیم ےس دبرتنی فہ صخش ےہ وج دف راخ آد ی ےہ ہک اکی ےک اپس آرک ھچک اتہک ےہ افر
دفرسےےکاپسھچکاتہکےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدینبایببیبح،رعاک،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اغبئصخشرپمکحاگلےناکایبؿ...

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
اغبئصخشرپمکحاگلےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2047

راوی ٣ :ح٤س ٛثي ٍ ،سٔیا ،٪ہظا ،٦اپ٨ے واٟس ،اور وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ص ٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪ص ٔ ِّ ٨سا َٗاَِ ٟت ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ
یح َٓأ َ ِح َتا ُد أَ ِ ٪آ ُخ َذ ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ َٗا َُ ٢خ ٔذی َ٣ا یَٔ ِٜٔ
ٔیک َو َوََ ٟس ٔک بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ
اَ ٪ر ُج َْ ١ط ٔح ْ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠أَبَا ُسٔ َِی َ
دمحمریثک،ایفسؿ،اشہؾ ،ا ےنفادل،افر فہرضحتاعہشئریض اہللاعتٰیلاہنعےسرفاتی رکےتںیہدنہےنیبن یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےس رعض ایک ہک اوبایفسؿ اکی لیخب آد ی ےہ افر ھجم وک رضفرت وہیت ےہ ہک ںیم اس ےک امؽ ںیم ےس ولں ،آپ ےن رفامای ہک وت
اسےکامؽںیمےساقدعہےکاطمقباانتےلہکوجھجتوکافرریتےےچبوکاکیفوہ۔
رافی  :دمحمریثک،ایفسؿ،اشہؾ،ا ےنفادل،افرفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشےکےئلاسےکاھبح ےکقحںیمےسوجہلصیفایکاجےئوتفہاسوکہنےل...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
سجصخشےکےئلاسےکاھبح ےکقحںیمےسوجہلصیفایکاجےئوتفہاسوکہنےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2048

راوی ً :بساٌٟزیزبً ٩بساہلل  ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،ػاٟح  ،اب ٩طہاب  ،رعوہ ب ٩زبي ٍ  ،زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ ،ا ٦س٤٠ہ

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ

َزیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط أَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َ ٍ ِت َضا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و ٪أَبِ ََّ ٠
َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َسُ ٍَ ٔ٤خ ُؼو َّ ٣ة ب ٔ َب ٔ
رش َؤُِ َّ ٧ط َیأِت ٔیىٔی ا َِ ٟد ِؼ َُ ١َّ ٌََ ٠َٓ ٥ب ٌِ َـ ٥ِ ُٜأَ َِ ٪یَ ُٜ
َْخ َد َِِٔ ٟیض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا أََ٧ا َب َ ْ
اب ُح ِح َزتٔطٔ ٓ َ َ
ک ٓ َََ َٗ ٩ِ ٤ـ ِی ُت َٟطُ ب ٔ َح ِِّ ٣ُ ٙشَٓ ٥ٕ ٔ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی ٗ ٔ ِل ٌَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ ََِٓ ٠یأ ِ ُخ ِذ َصا أَ ِو
َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٕف َٓأ َ ِح ٔش ُب أَُ َّ ٧ط َػاز ٔ َْٓ ٚأ َ ِٗ ٔضی َُ ٟط ب ٔ َذَ ٔ ٟ

َ ٔ ٟیتِ ٍُ َِ ٛضا

دبعازعلسینب دبعاہلل ،اربامیہ نب دعس ،اصحل ،انباہشب ،رعفہ نب زریب  ،زبنی تنب ایب ہملس ،اؾ ہملس زفہج یبن یلص اہلل ہیلعفملس
ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک یک آرضحنت ےن ا ےن رجحے ےک درفازے رپ ھچک ڑگھجے یک آفاز ینس آپ اؿ یک
رطػابرہرشتفیالےئافررفامایہکںیموتضحماکیااسنؿوہںافرریمےاپسدقمہمآاتےہنکممےہہکمتںیمےسوکح صخش
اکی دفرسے ےس زایدہ غیلب وہ افر ںیم ہی امگؿ رکےک ہک فہ اچس ےہ افر ںیم اس ےک قح ںیم ہلصیف رکدفں سج صخش ےک ےئل یسک
املسمؿےکقحںیمہلصیفرکدفںوتفہآگاکاکیڑکٹاےہابفہاسوکےلےلایوھچڑدے۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،اصحل،انباہشب،رعفہنبزریب،زبنیتنبایبہملس،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
سجصخشےکےئلاسےکاھبح ےکقحںیمےسوجہلصیفایکاجےئوتفہاسوکہنےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2049

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌال ٰی ً٨ہا

رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ک َٓ َ٤َّ ٠ا
اًُ ٪ت ِ َب ُة بِ ُ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَض ٔ َس ِلٔ َی أَخٔیطٔ َس ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ أَ َّ ٪ابِ ََ ٩وَ ٔ ٟ
یسة ٔ َز َِ ٌَ ٣ة ٔ٣ىِّی َٓاِٗب ٔ ِـطُ َِِٔ ٟی َ
أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ

یسة ٔ أَبٔی
اًَ ٪ض ٔ َس ِلٔ َ َّی ٓ ٔیطٔ َٓ َ٘ َاَِ ِٟٔ ٦یطٔ ًَ ِب ُس بِ َُ ٩ز َِ ٌَ ٣ة َٓ َ٘ا َ ٢أَخٔی َوابِ َُ ٩وَ ٔ ٟ
اُ ًَ ٪ا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ أَ َخ َذ ُظ َس ٌِ ْس َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ُ ٩أَخٔی َٗ ِس ک َ َ
کَ َ
اًَ ٪ض ٔ َس ِلٔ َ َّی ٓ ٔیطٔ
َفا ٔططٔ َٓ َت َشا َو َٗا ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢س ٌِ ْس َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ابِ ُ ٩أَخٔی ک َ َ
ُوَ ٔ ٟس ًَل َی ٔ َ

َو َٗا َِ ًَ ٢ب ُس بِ َُ ٩ز َِ ٌَ ٣ة أَخٔی َوابِ َُ ٩وَ َ ٔ ٟ
َک َیا ًَ ِب ُس بِ َ٩
َفا ٔططٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ص َُو َ ٟ
یسة ٔ أبٔی ُوَ ٔ ٟس ًَل َی ٔ َ
َّ
َّ
غ َوٌَِ ٠ٟٔاصٔز ٔا َِ ٟح َحزُ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٔ ٟ ٢ش ِو َز َة ب ٔ ِ٨تٔ َز َِ ٌَ ٣ة ا ِح َتح ٔ ٔيی ٔ٨ِ ٣طُ
َِفا ٔ
َز َِ ٌَ ٣ة ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ ٟو َُ ٟس َ ٔ ٠ٟٔ

٤َ ٔ ٟا َرأَی َٔ ٩ِ ٣ط َبضٔطٔ بٔ ٌُت ِ َب َة ٓ ََ٤ا َرآ َصا َحًَّی َٟق ٔ َی اہللَ َت ٌَال َی

اامسلیع،امکل،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعزفہجیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ
اںوہںےنایبؿایکہک ہبتنبایبفاقصےنا ےناھبح دعسنبایب فاقصوکفتیصیکیھتہکزہعمیکولڈنیاکڑلاکھجمےسےہاس
ےئل مت اس رپ ہضبق رکانیل ،بج حتف اک اسؽ آای وت اس وک دعس ےن ایل افر اہک ہک ہی ریمے اھبح  اک اٹیب ےہ ،ریمے اھبح  ےن اس ےک
قلعتمفتیصیکیھت،دبعنبزہعماسےکاقمےلبںیمڑھکاوہاافراہکہکریما اھبح ےہافرریمےابپیکولڈنیاکاٹیبےہ،افراس
ےکرتسبرپدیپاوہاےہ،دفونںروسؽاہللیکدختمںیماحرضوہےئ،دعسےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاھبح اک
اٹیبےہ،اسےنھجموکاسےکابرےںیمفتیصیکیھتافردبعنبزہعمےناہکہکریمااھبح ےہافرریمےابپیکولڈنیاکاٹیبےہ
وجاسےکرتسبرپدیپاوہاےہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےدبعنبزہعمہیاہمتراےہرھپروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکمتاسےسرپدہایکرکف،اسےئلاسںیم ہبتیکاشمتہبیھت،انچہچنرضحتوسدہےناسےسرمےتدؾکت
ںیہنداھکی۔
رافی  :اامسلیع،امکل،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونکںیئفریغہےکقلعتمہلصیفرکےناکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ونکںیئفریغہےکقلعتمہلصیفرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2050

راوی  :اسحا ٚب ٩نْصً ،بساٟززا ،ٚسٔیا٨٣ ،٪ؼور ،اً٤ع ،ابووائً ١بساہلل ب٣ ٩شٌوز

َح َّسثَى َی ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ َُ ٩ن ِْصٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر َواَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ َٕٗ ١ا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٗا َ٢
ٕ ًَل َی َیٔ٤ي ٔن َػبِ ٍ ٕ َي ِ٘ َت ٔل ٍُ َّ ٣اَل َوص َُو ٓ َٔیضا َٓا ٔج ْز ِ ٔ ََّل َٟق ٔ َی اہللَ َوص َُو ًََِ ٠یطٔ ُ َِـ َبا َُٓ ٪أَِ٧زَ َ٢
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َی ِحُ ٔ ٠
و ٪بٔ ٌَ ِض ٔس اہللٔ َوأَیِ َ٤أ٧ض ٔ ِ ٥ث َ َ٨ّ ٤ا َّٗ ٔ ٠یَل ِاْلیَ َة َٓ َحا َئ اَلِ َ ِط ٌَ ُث َو ًَ ِب ُس اہللٔ یُ َح ِّسث ُ ُض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢ف ٔ َّی َ٧زََِ ٟت َوفٔی
اہللُ ِ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
یَ ٩ي ِظتَ ٍُ َ
ٕ َٓ َ٨زََِ ٟت ِ ٔ َّ٪
اػ ُِ ٤ت ُط فٔی بٔئِز ٕ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ ٟ
ٕ ُُِٗ ٠ت ِٔذّا َی ِحُ ٔ ٠
َک بَ ِّي َْ ٨ة ُُِٗ ٠ت ََل َٗا ََِ ٠َٓ ٢ی ِحِ ٔ ٠
َر ُج َٕ ١خ َ
و ٪بٔ ٌَ ِضسٔ اہللٔ ِاْل َی َة
َّأ ٟذ َ
یَ ٩ي ِظتَ ٍُ َ
ااحسؼنبرصن،دبعارلزاؼ ،ایفسؿ،وصنمر،اشمع،اوبفالئدبعاہللنبوعسمدےسرفاتیرکےت ںیہاںوہںےن ایبؿایکہک یبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجآد یاسےئلوھجیٹمسقاھکےئہکیسکاکامؽمضہرکےوتفہاہللےساساحؽںیمےلماگہکاہللاک
ب
ِھ
ِ
اسرپ بضوہاگ،انچہچناہللےنہیآتیانزؽیکِ ﴿،،إ َّؿ َّ ِ
﵀َّ َف َأ ْ َئ ْم﴾،وتاثعشافردبعاہللاؿےسایبؿ
فؿ ِتٹعَ ْھ ِدا ِ
ي َ ْ َ ُز
ی َ
ال َ
رکےتںیہہکہیآتیریمے قلعتمانزؽوہح ریمااکیصخشےسونکںیےکقلعتمڑگھجااھتوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامای
ہکایکریتےاپسوکح وگاہےہ،ںیمےناہکہکںیہن،آپےنرفامایہکرھپفہمسقاھکےئ اگںیمےنرعضایکہکفہوتمسقاھکےلاگوت
اسفتقہیآتیانزؽوہح ِ ﴿،إ َّؿ َّ ِ
﵀َّ ْٓال َنشَ﴾۔اخل
فؿ ِتٹعَ ْھ ِدا ِ
ي َ ْ َ ُز
ی َ
ال َ
رافی  :ااحسؼنبرصن،دبعارلزاؼ،ایفسؿ،وصنمر،اشمع،اوبفالئدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھتڑےافرزایدہامؽںیمہلصیفرکےناکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
وھتڑےافرزایدہامؽںیمہلصیفرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2051

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،رعوہ ب ٩زبي ٍ ،زی٨ب ب٨ت س٤٠ہ ،اپىی ٣اں س٤٠ہ

رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَ ََّ ٪زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٣ضا أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ
رش َؤَِّ٧طُ َیأِت ٔیىٔی ا َِ ٟد ِؼ ُ٥
َْخ َد ًََِ ٠یض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا أََ٧ا َب َ ْ
َٗاَِ ٟت َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جََ ٠ب َة خ َٔؼاَ ٨ِ ٔ ً ٕ ٦س بَابٔطٔ ٓ َ َ
ک َوأَ ِح ٔش ُب أَُ َّ ٧ط َػاز ٔ َْ َٗ ٩ِ ٤ََ ٓ ٚـ ِی ُت َُ ٟط ب ٔ َح ِِّ ٣ُ ٙشَٓ ٥ٕ ٔ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی ٗ ٔ ِل ٌَ ْة
و ٪أَبِ ََ ٩ِ ٣ٔ َّ ٠ب ٌِ ٕف أَ ِٗ ٔضی َُ ٟط ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ََٓ ١َّ ٌََ ٠ب ٌِ ّـا أَ ِ ٪یََ ُٜ
ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ ََِٓ ٠یأ ِ ُخ ِذصَا أَ ِو َ ٔ ٟی َس ًِ َضا
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رعفہنبزریب،زبنیتنبہملس،اینپامںہملسےسرفاتیرکیتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن ا ےن درفازے رپ ڑگھجے یک آفاز ینس ابرہ رشتفی الےئ ںیم وت ضحم اکی ااسنؿ وہں افر ریمے اپس دقمہم آات
ےہ،نکممےہہکمتںیمےسوکح صخشاکیدفرسےےسزایدہغیلبوہافرںیمہیامگؿرکےکہلصیفرکدفںہکفہاچسےہ،سجصخش
ےکےئلاملسمؿےکقحںیمہلصیفرکفںوتفہآگاکاکیڑکٹاےہابفہاسوکےلےلایاسوکوھچڑدے۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رعفہنبزریب،زبنیتنبہملس،اینپامںہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولوگںےکامؽافراجدیئادوکاامؾےکرففتخرکےناکایبؿ۔...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ولوگںےکامؽافراجدیئادوکاامؾےکرففتخرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2052

راوی  :اب٤٧ ٩ي ٍ٣ ،ح٤س ب ٩برش ،اس٤اًی ،١س٤٠ہ بٛ ٩ہیً ،١لاء ،حرضت جابز

َ ١ح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ُٛ ٩ض ِی َٕ ًَ ٩ِ ًَ ١لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
رش َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
اَُ ٢ي ِ َ ٍ ُظ ٓ ََبا ًَ ُط ب ٔ َث َ٤ا ٔ٪
بَ َ َّ ٠أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ أَ ًِ َت َََُ ُ ٙل ّ٣ا َُ ٟط ًَ ُِ ٩زبُز ٕ ٥َِ ٟیَُ َٟ ٩ِ ُٜط َْ ٣

ٔ٣ائ َ ٔة ز ٔ ِر َص ٕ ٥ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َ ١ب ٔ َث َٔ٨٤طٔ َِِٔ ٟیطٔ

انبریمن،دمحمنبرشب،اامسلیع،ہملسنبکہنل،اطعء،رضحتاجربےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکربخملنکہآپےکاکیاحصیبےناکیالغؾوکدہہیرکدایاسےکاپساےکسوساافروکح امؽہناھت،انچہچنآپےناسوکآھٹوس
درمہںیم چیدایرھپآپےناسیک تمیاسےکاپسوجھبادی۔
رافی  :انبریمن،دمحمنبرشب،اامسلیع،ہملسنبکہنل،اطعء،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ولوگںےکامؽافراجدیئادوکاامؾےکرففتخرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2053

٣وسی ب ٩اس٤اًیً ،١بساٌٟزیز ب٣ ٩شً ،٥٠بساہلل ب ٩زی٨ار
راوی :
ٰ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و َُ ٢ب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ّثا َوأَ ََّ ٣ز ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس ٓ َُلٌ َٔ ٩فٔی ِ ٔ ََ ٣ارتٔطٔ َو َٗا َ٪ِ ٔ ِ ٢

ض
اَ َٟ ٪دٔ٠ی ّ٘ا َِ ٔ ٟلٔ َِ ٣زة ٔ َوِ ٔ ِ ٪ک َ َ
و ٪فٔی ِ ٔ ََ ٣ارة ٔأَبٔیطٔ ِٔ َٗ ٩ِ ٣بٔ٠طٔ َوایِ ُ ٥اہللٔ ِ ٔ ِ ٪ک َ َ
َت ِل ٌَُ٨وا فٔی ِ ٔ ََ ٣ارتٔطٔ َٓ َ٘ ِس ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ِل ٌََ ُ٨
ا ٩ِ ٔ٤َٟ ٪أَ َحبِّ ا٨َّ ٟا ٔ
ض ِلٔ َ َّی َب ٌِ َس ُظ
ِلٔ َ َّی َوِ ٔ ََّ ٪ص َذا َ ٩ِ ٔ٤ٟأَ َحبِّ ا٨َّ ٟا ٔ
ومیسنباامسلیع،دبعازعلسینبملسم،دبعاہللنبدانیرےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمےنانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنعوکایبؿرکےتوہےئانسہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیرکشلاجیھبافراساکاریمااسہمنبزدیوکرقمرایک،وتاؿیک
اامرت ںیم نعط ایک ایگ وت آپ ےن رفامای ہک ارگ مت اس یک اامرت ںیم نعط رکےت وہ وت مت اس ےس ےلہپ اس ےک ابپ یک اامرت رپ یھب
نعط رک ےکچ وہ افر دخا یک مسق فہ اامرت ےک القئ ےھت افر ولوگں ںیم ےھجم بس ےس زایدہ وبحمب ےھت اےکس دعب ولوگں ںیم ہی ےھجم
بسےسزایدہوبحمبےہ۔

رافی  :ومٰیسنباامسلیع،دبعازعلسینبملسم،دبعاہللنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادلامصخلینعاسصخشاکایبؿوجہشیمہڑگھجارکے۔...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ادلامصخلینعاسصخشاکایبؿوجہشیمہڑگھجارکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2054

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ب ٩سٌیس ،اب ٩جزیخ ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َسُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبِ َِ ُف اِّ ٟز َجا ِٔ ٢لٔ َی اہللٔ اَلِ ََُّ ٟس ا َِ ٟد ٔؼ ُ٥
دسمد،ییحینبدیعس،انبرججی،انبایبجملنکہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن ایبؿایکہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکاہللاعت یوکبسےسزایدہاندنسپفہآد یےہوجتہبزایدہڑگھجاولےہ۔
رافی  :دسمد،ییحینبدیعس،انبرججی،انبایبملنکہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاحمکملظےسایالہملعےکالخػہلصیفرکےوتفہرمدفدےہ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
بجاحمکملظےسایالہملعےکالخػہلصیفرکےوتفہرمدفدےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2055

راوی ٣ :ح٤وزً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤و ْز َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َب ٌَ َث أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َخاّ ٔ ٟسا ح و َح َّسثَىٔی أَبُو ًَ ِب ٔس اہللٔ نُ ٌَ ِی ُ ٥بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخبَ ٍََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ َٗا ََ ٢ب ٌَ َث
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خاَ ٔ ٟس بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ ِلٔ َی بَىٔی َج ٔذ َیَ ٤ة َٓ ٥َِ ٠یُ ِح ٔشُ٨وا أَ َِ ٪ي ُ٘وُٟوا أَ ِس٨َ ٤َِ ٠ا َٓ َ٘اُٟوا َػ َبأَِ٧ا َػ َبأَِ٧ا َٓ َح ٌَ َ١
َخاْ ٔ ٟس َي ِ٘ ُت ُ ِ
 ١أَسٔي ٍ ٔی َوَلَ
َس َو َز َٓ ٍَ ِلٔ َی کَُ ِّ١ر ُج ٕ٨َّ ٣ٔ ١ا أَسٔي َ ٍ ُظ َٓأ َ ََ ٣ز ک ُ ََّ ١ر ُج ٕ٨َّ ٣ٔ ١ا أَ َِ ٪ي ِ٘ ُت َ ١أَسٔي َ ٍ ُظ َٓ ُُِ٘ ٠ت َواہللٔ ََل أَ ِٗ ُت ُ
َ ١و َیأ ٔ ُ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََّ ٢
ک ٔ٤َّ ٣ا َػ ََ ٍَ ٨خاُ ٔ ٟس
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أَبِ َزأ ُ َِِٔ ٟی َ
َکَ٧ا ذََ ٔ ٟ
َي ِ٘ ُت ُ
َ ١ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َحابٔی أَسٔي َ ٍ ُظ ٓ ََذ َ ِ
بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس ََّ ٣ز َتي ِ ٔن
ومحمد ،دبعارلزاؼ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناخدلوکاجیھب(دفرسیدنس)میعن،دبعاہلل،رمعم،زرہی،اسملا ےنفادلےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہک
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناخدلنبفدیلوکینبذج ہمےکاپساجیھبوتفہولگایھچرطحںیہن د ہےکسہکمہاالسؾالےئہکلباؿ
ولوگںےناہکہکمہدنیےسرھپےئگ،انچہچنرضحتاخدللتقافردیقرکےنےگلافرمہےسرہصخشوکدیقیدےی،افرمہںیمےس
رہ اکی وک مکح دای ہک ا ےن دیقی وک لتق رکدے ،وت ںیم ےن اہک ہک دخا یک مسق ںیم ا ےن دیقی وک لتق ںیہن رکفں اگ افر ہن امہرے
اسویھتں ںیم ےس وکح  صخش ا ےن دیقی وک لتقرکے اگ ،مہ ےن ہی یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےسایبؿ ایک وت آپ ےن رفامای ہک ای اہلل
ںیمریتےاسےنماینپرباتاکااہظررکاتوہںوجاخدلےنایکآپےنہیدفرمہبترفامای۔
رافی  :ومحمد،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾاکیسکوقؾےکاپسآرکاؿےکدرایمؿحلصرکاےناکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ

اامؾاکیسکوقؾےکاپسآرکاؿےکدرایمؿحلصرکاےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2056

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪ح٤از ،ابوحاز٣ ٦سیىی ،سہی ١ب ٩سٌس ساًسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َحازٔ ٕ ٦ا َِ ٤َ ٟسن ٔ ُّی ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َّ
ا ٢بَي ِ َن بَىٔی ًَ ِ٤ز ٕو
اٟشأًس ِّٔی َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٔ ٗ ٪ت ْ
ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی ُّ ُ
ْص َٓأ َ َّذ َ ٪ب ٔ ََل ْ٢
رض ِت َػ ََلةُ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
اٟو ِض َز ث َّ ٥أَ َتاص ُِ ٥ي ُِؼُ ٔ ٠ح بَ ِي َُ ٨ض ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َح َ َ
ِٕ أَبٔی بَ ُِکٕ
اض َحًَّی َٗ َاَ ٦خَ ٠
َوأَ َٗ َاَ ٦وأَ ََ ٣ز أَبَا بَ ُِکٕ َٓ َت َ٘ َّس ََ ٦و َجا َئ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ ُِکٕ فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓظَ َّ ٙاَ ٨َّ ٟ
َّ
َفَْ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی
َٓ َت َ٘ َّس َ ٦فٔی اٟؼَّ ِّٕ َّأ ٟذی َیٔ٠یطٔ َٗا ََ ٢و َػ َّٔحَ ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦وک َ َ
ا ٪أَبُو بَ ُِکٕ ِٔذَا َز َخ َ ١فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ  ٥َِ ٟیَ َِ ٠تٔ ِٔت َحًی َي ِ ُ
َفأَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ُِ َٔ ٠ط َٓأ َ ِو َ٣أ ََِِٔ ٟیطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔسظ ٔ
اَّ ٟت ِؼٔٔیحَ َلَ یُ َِ ٤ش ُ
ک ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟتٔ ََت َ َ
َ
َّ
َّ ُ
ُقی
أَ ِ ٪ا ِٔ ٣ـ ِط َوأَ ِو َ٣أ ب ٔ َی ٔسظ ٔ صََ َٜذا َوَٟب ٔ َث أَبُو بَ ُِکٕ صُ ََّ ٨ی ّة یَ ِح َُ ٤س اہللَ ًَل َی َٗ ِو ٔ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ث ََّ ٣َ ٥شی ا ِِ َ٘ ٟض َ َ
ض َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی َػ ََل َت ُط َٗا َ٢
َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
ک َت َ٘ َّس َََ ٓ ٦ؼلَّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا٨َّ ٟا ٔ
وَ ٣َ ٪ـ ِی َت َٗا ََ ٥َِ ٟ ٢یَٔ ٩ِ ُٜلبِ ٔ ٩أَبٔی ُٗ َحا َٓ َة أَ َِ ٪ی ُؤ َّ٦أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ک ِٔذِ أَ ِو َ٣أ ِ ُت َِِٔ ٟی َ
َیا أَبَا بَ ُِکٕ َ٣ا ََ ٌَ ٨َ ٣
ک أَ ََِ ٪ل َتَ ُٜ
َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َِ َ٘ ٠ِ ٔ ٟ ٢ؤِٔ ٦ذَا َرابَ ٥ِ ُٜأَ ِْ ٣ز َٓ ُِ ٠ی َشبِّحِ اِّ ٟز َجا َُ ٢و ُِ ٟی َؼ ِّٔحِ اَ ٨ِّ ٟشا ُئ ٗا ٢ابوًبس اہلل  ٥ٟي٘ ١صذا اَٟحٖ ُي ٍح٤از یا

بَل٣ ٢زابا بُک
اوباامعنلؿ،امحد،اوباحزؾودینی،لیہسنبدعساسدعی ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکینبرمعفےک
درایمؿ ڑلاح  وہح  بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ربخ یلم وت آپ ےن رہظ یک امنز ڑپیھ رھپ اؿ ولوگں ےک اپس حلص رکاےن
رشتفی ےل ےئگ ،بج رصع یک امنز اکفتق آای وت رضحت البؽ ےن اذاؿیہک افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مکح دای فہآےگ
ڑبےھرھپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئاساحؽںیمہکرضحتاوبرکبامنزڑپاھرےہےھت،ولوگںرپہیزیچرگاںسگری
ہکاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساوبرکبےکےھچیپڑھکےوہےئگافراسفصںیمآےئگوجرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیل
ہنع ےک رقبی یھت ،رافی اک ایبؿ ےہ ہک ولوگں ےن اتایلں اجبںیئ افر اوبرکب بج امنز ںیم وہےت وت بج کت افرغ ہن وہےتیل ،اس
فتق کت یسک رطػ وتمہج ںیہن وہےت بج اںوہں ےن داھکی ہک اتایلں رک ںیہن ریہ ،وت اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
ا ےن ےھچیپ داھکی آپ ےن اںیہن ااشرہ رفامای ہک اینپ امنز اجری روھک ،افر ا ےن اہھت ےس اس رطح ااشرہ ایک رضحت اوبرکب وھتڑی دری

رہھٹے افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وقؽ رپ اہلل اک رکش ادا رکےت وہےئ ےھچیپ رھپ آےئ بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی
داھکیوتآےگڑبےھافرولوگںوکامنزڑپاھح بجاینپامنزےافرغوہےکچوترفامایہکاےاوبرکببجںیمےنںیہمتااشرہرکدایاھت
وتسک زیچ ےنںیہمتاسابت ےسرفاکہکاینپامنزوکاجریرےتھکاںوہںےن رعضایکہک انبایباحقہف ےکےئلہی انمبسہناھت،ہک
یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اامتم رکے افر ولوگں ےس آپ ےن رفامای ہک بج مت وک وکح  ارم (امنز ںیم)  شی آےئ وت حیبست ڑپانھ
اچےیہافراتایلںاجبانوعروتںےکےئلےہ۔
رافی  :اوباامعنلؿ،امحد،اوباحزؾودینی،لیہسنبدعساسدعیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکبتےکےئلبحتسمےہہکفہاامدتنارافراعلقوہ۔...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
اکبتےکےئلبحتسمےہہکفہاامدتنارافراعلقوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2057

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس اہلل  ،ابوثابت ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہابً ،بیس ب ٩سبا ،ٚزیس ب ٩ثابت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس بِ َّٔ ٩
اٟشبَّا َٔ ٩ِ ًَ ٚزیِ ٔس بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ أَبُو ثَاب ٔ ٕت َح َّسث َ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ثَاب ٔ ٕت َٗا ََ ٢ب ٌَ َث ِلٔ َ َّی أَبُو بَ ُِکٕ َ ِ٘ ٤َ ٔ ٟت ٔ ١أَصِ ٔ ١ا َِ َ ٟامی َ٣ةٔ َوً ٔ َِ ٨س ُظ ًُ َ٤زُ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ ِ ٔ ََّ ٤َ ًُ ٪ز أَ َتانٔی َٓ َ٘ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ا ِِ َ٘ ٟت َِ َٗ ١س ا ِس َت َ َّ
َح یَ ِو َ٦

ُقآ َٔ ٪وِنِّٔی أَ ِخ َشی أَ َِ ٪ي ِش َت ٔ َّ
آَٛ ٪ثٔي ْ ٍ َوِنِّٔی أَ َری أَ ِ٪
ُقا ٔ
ُقا ٔ
 ١بٔ ُ َّ
ا َِ َ ٟامی َٔ ٣ة بٔ ُ َّ
َح ا ِِ َ٘ ٟت ُ
ُقآ ٔ ٪فٔی ا َِ ٤َ ٟواك ٔٔ ٩ک ُ َِّ ٠ضا ٓ ََی ِذ َص َب ُ َِق ْ
ئ ا ِِ ُ ٟ
ئ ا ِِ ُ ٟ
ِ
َ ١ط ِیئّا َ ٥َِ ٟئ ٌَِ ُِ ٠ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٤َ ًُ ٢زُ ص َُو َواہللٔ َخي ِ ْ ٍ ََٓ ٥َِ ٠یزَ ِ٢
ٕ أَٓ ٌَِ ُ
ُقآ ُِٔ ٠ُٗ ٪ت َِ ٛی َ
َتأ َُ ٣ز ب ٔ َح ِ ٍٔ ٤ا ِِ ُ ٟ

ًُ٤زُ یُ َزا ٔج ٌُىٔی فٔی ذََّ َ ٔ ٟ
ک َّأ ٟذی َرأَی ًُ َ٤زُ َٗا ََ ٢زیِ ْس َٗا َ ٢أَبُو
َ َح َٟطُ َػ ِس َر ًُ ََ ٤ز َو َرأَیِ ُت فٔی ذََ ٔ ٟ
َ َح اہللُ َػ ِسرٔی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی َ َ
ک َحًی َ َ
َ
َّ
َّ
آ٪
اب ًَاٗ ٔ ََْ ١ل َّ َ ٧تض ٔ َُ ٤
بَ ُِکٕ َؤَِ َّ ٧
ُق َ
ک َٗ ِس َُ ٨ِ ٛت َت ِٜت ُُب ا َِ ٟوو َِی َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠تَت َ َّب ٍِ ا ِِ ُ ٟ
ک َر ُج َْ ١ط ٌّ
َٓا ِجٌ٤طُ َٗاَ ٢زیِ ْس َٓواہللٔ َٟو ک َ ََّٔ ٠ىٔی َن ِ٘ ََ ١جب ٕ ٩٣ٔ ١ا ِٟحٔبا ٔ٣َ ٢ا ک َ َ َ
َّ
ٕ
ُقآ ُِٔ ٠ُٗ ٪ت َِ ٛی َ
َِ َ
َ ِ َ
َ ِ
ا ٪بٔأ ِث َ٘ ًََ ١ل َ َّی ٔ٤َّ ٣ا کََٔ ٠ىٔی َٔ ٩ِ ٣ج ِ ٍٔ ٤ا ِِ ُ ٟ

َّ
َ َح
َتٔ ٌَِ ََل َٔ ٪ط ِیئّا َ ٥َِ ٟئ ٌَِ ُِ ٠ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ ص َُو َواہللٔ َخي ِ ْ ٍ ََٓ ٥َِ ٠یزَ َِ ٢ی ُحثُّ َُ ٣زا َج ًٌَٔی َحًی َ َ
َ َح اہللُ َُ ٟط َػ ِس َر أَبٔی بَ ُِکٕ َوًُ ََ ٤ز َو َرأَیِ ُت فٔی ذََّ َ ٔ ٟ
آ ٪أَ ِج َُ ٌُ ٤ط ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٌُ ٟش ٔب
ُق َ
اہللُ َػ ِسرٔی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی َ َ
ک أ ٟذی َرأَ َیا َٓتَتَب ٌَِّ ُت ا ِِ ُ ٟ
َواِّ ٟز َٗا َٔ َواَ ٠ِّ ٟد ٔ
آِ َصا ٍََ ٣
و ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِن ُٔ ٔشِ ٥ِ ُٜلٔ َی ٔ ٔ
اٖ َو ُػ ُسورٔ اِّ ٟز َجا ََٔ ٓ ٢و َج ِس ُت فٔی ٔ ٔ
آِ ُس َورة ٔ اَّ ٟت ِوبَةٔ َِ َ٘ ٟس َجائََ ٥ِ ُٜر ُس ْ
َ
ٕ ً ٔ َِ ٨س أَبٔی بَ ُِکٕ َح َیا َت ُط َحًَّی َت َو َّٓا ُظ اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ث ُ ََّ ٨ِ ٔ ً ٥س ًُ ََ ٤ز َح َیا َت ُط
اٟؼ ُح ُ
ُخزَیِ ََ ٤ة أَ ِو أَبٔی ُخزَیِ ََ ٤ة َٓأ َِ ٟح ِ٘ت َُضا فٔی ُس َورت َٔضا َوکَاِ َ ٧ت ُّ
اٖ َي ٌِىٔی ا َِ ٟدزَ َٖ
َحًَّی َت َو َّٓا ُظ اہللُ ث ُ ََّ ٨ِ ٔ ً ٥س َحٔ َِؼ َة ب ٔ ِ٨تٔ ًُ ََ ٤ز َٗا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ اَ ٠ِّ ٟد ُ
دمحم نب دیبع اہلل  ،اوباثتب ،اربامیہ نب دعس ،انب اہشب ،دیبع نب ابسؼ ،زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
اںوہںےنایبؿایکہکرضحت اوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےن  لتقامیہمںیمریمےاپس اکیآد یجیھبرکولباای،اسفتقرضحت
رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب وموجد ےھت ،رضحت اوبرکب ےن اہک ہک ریمے اپس رمع آےئ افر ےتہک ںیہ ہک ویؾ امیہم ںیم تہب ےس رقاء
دیہشوہےئگںیہافرےھجمڈرےہہکامتؾوہگجںںیمریثکدعتادںیم رقاےکلتقےسرقآؿاکریثکہصحاض عہنوہاجےئ۔اسےئلںیم
انمبساتھجمسوہںہکآپرقآؿعمجرکےناکمکحدںی،ںیمےناہکہکںیمویکںااسیاکؾرکفںسجوکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ںیہنایک،رمعریضاہللاعتٰیلہنعم ےنےگلہکدخایکمسقیہیرتہبےہافررمع ھجمےسابرابرم ےنےگلاہیںکتہکاہللےنریماہنیساس
ےکےئلوھکؽدایسجےکےئلرمعریضاہللاعتٰیلہنعاکہنیسوھکؽدایاھت،افرںیمےنیھباسےکقلعتمفیہایخؽایکوجرمعریضاہلل
اعتٰیلہنعےنایخؽایک،زدیاکایبؿےہہکرضحتاوبرکبےناہکہکوتدنملقع وجاؿمہمترپیسکمسقاکہبشںیہنرکےتافرمتروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکےئلفیحاھکلرکےتےھت،اسےئلرقآؿوکالتشرکفافراسوکعمجرکف،زدیاکایبؿےہہکدخایکمسقارگ
ےھجمیسکاہپڑوکاکیہگجےسدفرسیہگجااھٹےنیکفیلکت دیاجیتوتہیاس عمجرقآؿیکفیلکتےسزایدہفزینہنوہیت،وجےھجمدی
یئگیھت،ںیمےناہکہکمتدفونںویکرکنااسیاکؾرکفےگ،سجوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیہنایک،رضحتاوبرکبےناہک
ہکدخا یک مسقیہی رتہبےہ رھپ رباربےھجماسرپآامدہرکےترےہ،اہیںکتہکاہلل ےن ریما ہنیساسزیچ ےکےئل وھکؽ دایسج ےک
ےئلرضحتاوبرکبفرمعاکہنیسوھکؽدایاھت،افرںیمےنیھباسںیمیہیانمبسایخؽایکانچہچنںیمرقآؿالتشرکےناگل،افراسوک
وُسؽ
کت َر ٌ
وجھکرےکوتپں،اھکولں،افررکیھٹویںافرولوگںےکونیسںںیمعمجرکےناگل،ںیمےنوسرۃوتہبیکآرخیآتی﴿ل َ َل ْد َ ٹخ َ ُ ْ
تْفُ ُک
نِمْ َأ ش ِ ْم ﴾ رضحت زخ ہم ای اوبزخ ہم ےک اپس اپح  ،ںیم ےن اس وک اس ےک آرخ ںیم اشلم رکدای ،افر ہی ےفیحص رضحت اوبرکب ےک
اپساؿیکزدنیگرھبرےہاہیںکتہکاہللےناؿوکااھٹایل،وترضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاپساؿیکزدنیگرھبرےہ،اہیں
کتہکبجاہللےناؿوکااھٹایلوترضحتہصفحتنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسرےہ،دمحمنبدیبعاہللےناہکہکاخلػےسرماد

رکیھٹایںںیہ۔
رافی  :دمحمنبدیبعاہلل،اوباثتب،اربامیہنبدعس،انباہشب،دیبعنبابسؼ،زدینباثتبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکاکا ےناعولمںےکاپسافراقیضاکا ےناونیمںوکطخےنھکلاکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
احمکاکا ےناعولمںےکاپسافراقیضاکا ےناونیمںوکطخےنھکلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2058

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،ابوٟیلی ،ح ،اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابی ٟیلی بً ٩بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩سہ ،١سہ ١ب٩
ابی حث٤ہ

َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ح َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ئ َٗ ِو ٔ٣طٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٩س ِض َٕ ١و َُ ٣حی َِّؼ َة
اُٛ ٩ِ ٣ٔ ٢ب َ َ ٍا ٔ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س ِض َٕ ٩ِ ًَ ١س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َح ِث ََ ٤ة أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َ ٍ ُظ ص َُو َورٔ َج ْ
ْط َح فٔی َٓ٘ٔي ٍ ٕأَ ِو ًَي ِ ٕن َٓأتََی یَ ُضو َز َٓ َ٘ا َ ٢أَْمُتْن َواہللٔ
ِ َجا ِلٔ َی َخ ِیب َ َ ٍ َٔ ٩ِ ٣ج ِض ٕس أَ َػابَ ُض َِٓ ٥أ ُ ِخب ٔ َ ٍ َُ ٣حی َِّؼ ُة أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ ُٗتٔ ََ ١و ُ ٔ
ََ
َّ
َک َُ ٟض َِ ٥وأَٗ َِب َ ١ص َُو َوأَ ُخو ُظ حُ َوي َِّؼ ُة َوص َُو أَ ِٛبَ ٍُ ُٔ ٨ِ ٣ط َو ًَ ِب ُس
َٗ َت ِ٠ت ُُ٤و ُظ َٗاُٟوا َ٣ا َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َواہللٔ ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ََ ١حًی َٗس ًََٔ ٦ل َی َٗ ِو ٔ٣طٔ ٓ ََذ َ َ
ا ٪ب ٔ َد ِیب َ َ ٍ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٤ُ ٔ ٟ ٥َ ٠حی َِّؼ َة َٛب ِّ ِ ٍ َٛبِّ ٍِ یُزٔی ُس ِّ
اٟشَّ٩
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ِض ََٕ ٓ ١ذصَ َب َ ٔ ٟي َتک َ ََّ ٥َ ٠وص َُو َّأ ٟذی ک َ َ
َح ٕب
َٓ َتک َ َّ ٥َ ٠حُ َوي َِّؼ ُة ث ُ ََّ ٥تک َ ََّ ٣ُ ٥َ ٠حی َِّؼ ُة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َّ ٔ ِ ٥َ ٠ا أَ ِ ٪یَ ُسوا َػاح َٔبَ ٥ِ ُٜوِ ٔ َّ٣ا أَ ِ ٪یُ ِؤذُٔ ٧وا ب ٔ َ ِ

َٓ ََ ٜت َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ِٟٔ ٥َ ٠یض ٔ ِ ٥بٔطٔ َُٜٓت َٔب َ٣ا َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ح َوي َِّؼ َة
ٕ َل ٥ِ ُٜیَ ُضوزُ َٗاُٟوا َِ ٟی ُشوا ب ٔ ُِ ٤شٔ٤ٔ٠ي َن
وَ ٪و َت ِش َتحٔ٘ َ
َو َُ ٣حی َِّؼ َة َو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َت ِحَ ُٔ ٔ ٠
ُّوَ ٪ز ََ ٦ػاح ٔبَٔٗ ٥ِ ُٜاُٟوا ََل َٗا َ ٢أَ َٓ َت ِحُ ٔ ٠
ٓ ََو َزا ُظ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠سٔظ ٔ ٔ٣ائ َ َة َ٧ا َٗ ٕة َحًَّی أ ُ ِزخَِٔ ٠ت َّ
َف ََ ٛـ ِتىٔی َٔ ٨ِ ٣ضا َ٧ا َٗ ْة
اٟس َار َٗا ََ ٢س ِض َْ َ ١

دبعاہللنبوی ف،امکل،اوبیلیل،ح،اامسلیع،امکل،ایبیلیلنبدبعاہللنبدبعارلنمحنبلہس،لہسنبایبہمثحےسرفاتیرکےت
ںیہاںوہںےنافراؿیکوقؾےکزبروگںےنایبؿایکہکدبعاہللنبلہسافرہصیحمدفونںیگنتیکفہجےسوجاںیہندر شیآح یھت
ربیخ وک ےئگ ہصیحم وک ربخیلم ہک دبعاہلل لتق رکےک اکی زگےھ ںیم ڈاؽ دےیئ ےئگ ںیہ ہی نس رک فہ وہیدویں ےک اپس آےئ افر اہک ہک
دخایکمسقمتےناؿوکلتقایکےہ،وہیدیےناہکہکدخایکمسقمہےناںیہنلتقںیہنایکرھپاینپوقؾںیمآےئافراؿےسایبؿایک
ہک دعب ازاں ہی افر اؿ ےک ڑبے اھبح  وحہصی افر دبعارلنمح نب لہس وگتفگ رکےن ےک ےئل ےلکن ہی دبعارلنمح فیہ ےھت وج ربیخ ںیم
ےھت،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہصیحمےسرفامایہکا ےنےسڑبےوکالؤا ےنےسڑبےوکالؤ،ینعوجمتںیمےسرمعموہفہ وگتفگ
رکےانچہچن وحہصی ےن وگتفگ یک رھپ ہصیحم ےن وگتفگ یک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہیدویں ےک قلعتم رفامای ہک وت ا ےن
اسیھتیکدتیدںیایڑلاح ےکےئلایتروہاجںیئ،یہیروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوہیدویںوکاھکلاںوہںےنوجابدایہک
مہ ےن اںیہن لتق ںیہن ایک ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وحہصی افر ہصیحم افر دبعارلنمح ےس رفامای ہک مت مسق اھک رک ا ےن
اسیھتےکوخؿاہبےکقحتسموہاجؤےگ،اؿولوگںےنوجابدایہکںیہنآپےنرفامایہکرھپوہیدمسقاھکںیئےگ،اؿولوگںےن
ہک فہ ولگ وت املسمؿ ںیہن ںیہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا ےن اپس ےس وس افاینٹنں وخؿ اہب ںیم دںی ،اہیں کت ہک
بجہیافاینٹنںرھگالح ںیئگ،وتلہسےنایبؿایکہکاؿںیمےساکیےنےھجمالتامری۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،اوبیلیل،ح،اامسلیع،امکل،ایبیلیلنبدبعاہللنبدبعارلنمحنبلہس،لہسنبایبہمثح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکاحمکےکےئلاجزئےہہکرصػاکیصخشوکاحتلدرای ترکےنےکےئلےجیھب۔...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ایکاحمکےکےئلاجزئےہہکرصػاکیصخشوکاحتلدرای ترکےنےکےئلےجیھب۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2059

راوی  :آز ،٦اب ٩ابی ذئب ،زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل  ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ وزیس ب ٩خاٟس جہىی

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َو َزیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّی َٗاَلَ

َ
اب اہللٔ َٓ َ٘ا َ٢
اب اہللٔ َٓ َ٘ َاَ ٦خ ِؼ ُُ ٤ط َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس ََٓ ٚاٗ ِٔف بَ ِي َ٨َ ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
رعاب ٔ ٌّی َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ اٗ ِٔف بَ ِي َ٨َ ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
َجا َئ أ ِ َ
َ
ک اَّ ٟز ِج ََُ َٔٓ ٥سیِ ُت ابِىٔی ٔ٨ِ ٣طُ بٔٔ٤ائ َ ٕة ٔ ٩ِ ٣ا ِ٥ٔ ٨َ َِ ٟ
أ ًَ ٪شیّٔا ًَل َی َص َذا َٓزَنَی بٔا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓ َ٘ا ُٟوا لٔی ًَل َی ابَِ ٔ ٨
رعاب ٔ ُّی ِ ٔ َّ ٪ابِىٔی ک َ َ
اَلِ ِ َ
یب ًَاَ٘ َٓ ٕ ٦ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠لَ ِٗ ٔـي َ َّن
َو َوَ ٔ ٟ
یسة ٕث ُ ََّ ٥سأ َ ُِ ٟت أَصِ َ ١ا َِ٘ َٓ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟاُٟوا ِٔ٤َ َّ ٧ا ًَل َی ابَِ ٔ ٨
ک َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ ُ
یب ًَاَ ٕ ٦وأَ َّ٣ا أََ ِ ٧ت یَا أُِ َ ٧ی ُص َ ٔ ٟز ُج ٕ١
اب اہللٔ أَ َّ٣ا ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
ک َو ًَل َی ابَِ ٔ ٨
َف ٌّز ًََِ ٠ی َ
بَ ِي َ٤َ ُٜ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
ک َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ ُ
یس ُة َوا َِ َ ٥ُ ٨َ َِ ٟ

ُ
َف َج ََ ٤ضا
َٓاُِ ُس ًَل َی ا َِ ٣زأَة ٔ َص َذا ٓ ِ
َار ُج َِ ٤ضا َٓ َِ َسا ًََِ ٠ی َضا أِ َ ٧ی ْص َ َ

آدؾ،انبایبذبئ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعفزدینباخدلینہجےسرفاتیرکےتںیہاؿدفونںےن
ایبؿ ایک ہک اکی ارعایب آای اس ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے درایمؿ  اتب اہلل ےک اطمقب ہلصیف
رکدےیجی،رھپاساک اخمفلرفقیڑھکاوہافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ہیکیھٹاتہکےہہکامہرےدرایمؿ اتب
اہللےکاطمقبہلصیفرکدےئجی ،ارعایبےنرعضایکریمااٹیباسےکاہںجادفررکاتاھت ،ریمےےٹیبےنایکسویبیےسزانایکولوگں
ےنےھجماتبایہکریمےےٹیبوک راسگرایکاجےئںیمےنوسرکبیافراکیولڈنیدفہیدےرکاسوکڑھچاای،رھپںیمےنالہملعےس
درای ت ایک وت اؿولوگں ےن ےھجم اتبای ہک ریمے ےٹیب وک وکڑے ںیگل ےگ افر اکی اسؽ ےک ےئل الجفنط وہان ڑپے اگ  راسگر وت ایکس
ویبیوکایکاجےئاگوتروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمسقےہاسذاتیکےکسجہضبقںیمریمیاجؿےہ۔ںیماہمتراہلصیف
 اتباہلل ےکاطمقبرکفں اگاہمتریرکبیافرولڈنی ںیہمتفا سیکاجیتےہ افر اس ےکےٹیب وکوسوکڑےوگلاےئ افر اکیاسؽ
ےکےئلالجفنطرکدایافراسینا،یملوکمکحدایہکاسدفرسےیکویبیےکاپساجےئ،افراےس راسگررکے۔
رافی  :آدؾ،انبایبذبئ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعفزدینباخدلینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یاکؾےکرتامجؿاکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
یاکؾےکرتامجؿاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2060

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل ً ،بساہلل بً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،ابوسٔیا ٪بُ ٩حب

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ ٪أَبَا ُسٔ َِی َ
َ
َ
بِ ََ ِ َ ٩
َقیِ ٕع ث ُ ََّٗ ٥ا َٟٔ ٢تَ ٍِ ُج َ٤أ٧طٔ ُٗ ُِ َٟ ١ض ِِ ٥نِّٔی َسائ ٔ َْ ١ص َذا َٓإ ٔ َِ َٛ ٪ذبَىٔی
ُح ٕب أ ِخبَ ٍَ ُظ أ َّ ٪ص َٔز ِٗ َ ١أ ِر َس ََِ ِٟٔ ١یطٔ فٔی َر ِٛبٕ َٔ ُ ٩ِ ٣
َک ا َِ ٟحس َ
ک َِ ٣و ٔؿ ٍَ َٗ َسم َ َّی صَا َتي ِ ٔن
ا٣َ ٪ا َت ُ٘و َُ ٢حًّ٘ا ٓ ََش َی ُِ ٔ ٠٤
ٔیث َٓ َ٘ا َ٠ٟٔ ٢تُّ ِ ٍ ُج َ٤ا ُٔ َٟ ١ِ ُٗ ٪ط ِ ٔ ِ ٪ک َ َ
َٓ َِّ ٜذبُو ُظ ٓ ََذ َ َ
اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل  ،دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،اوبایفسؿ نب  جب ےس رفاتی رکےت ںیہ
اںوہںےنایبؿایکہکرہلقےنھجموکرقشیےکولوگںوکولبااجیھبرھپا ےنرتامجؿےساہکہکاؿےسد ہدفہکںیماسصخشےس
وساؽرکاتوہںارگہیوھجنوبےلوتمتاسوکالٹھجدانی،رھپ وپریدحثیایبؿیک،رہلقےنرتامجؿےساہکہکاس ےسد ہدف ہک
وجھچکمتےتہکوہارگچسےہوتفہریمےاؿدفونںاپؤںےکےچینیکزنیمےکامکلوہاجںیئےگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللنبابعسریضاہللاعتٰیلہنع،اوبایفسؿنب جب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾاکا ےنامعؽاکاحمہبسرکےناکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
اامؾاکا ےنامعؽاکاحمہبسرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2061

راوی ٣ :ح٤سً ،بسہ ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،ابوح٤یس ،ساًسی

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ُح َِ ٤ی ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب َسةُ َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
اس َت ٌِ َ ١َ ٤ابِ َ ٩اَلِ ُ َتب ٔ َّی ٔة ًَل َی َػ َس َٗا ٔ
اس َب ُط َٗا َ ٢صَ َذا َّأ ٟذی
ِ
ت بَىٔی ُسَِ ٠ی ٕ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َجا َئ ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َح َ

ک
ک َحًَّی َتأِت َٔی َ
یک َوبَ ِیتٔ أ ُ َِّ ٣
َلَ ٥ِ ُٜو َص ٔذظ ٔ َص ٔسیَّ ْة أُصِ ٔس َی ِت لٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ض ََّل َجَِ ٠ش َت فٔی بَ ِیتٔ أَب ٔ َ
اض َو َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا
َص ٔسیَّت َ
ُک ِ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َػازّٔٗا ث ُ ََّ َٗ ٥اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠د َل َب اَ ٨َّ ٟ

 ١رٔ َج ّاَل ًَٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ل َی أ ُ ُ٣ورٕ ٔ٤َّ ٣ا َو ََّلنٔی اہللُ ٓ ََیأتِ ٔی أَ َح ُس ََُ ٓ ٥ِ ٛی ُ٘و ُ ٢صَ َذا َلَ ٥ِ ُٜو َص ٔذظ ٔ َص ٔسیَّ ْة أُصِ ٔسیَ ِت لٔی ٓ ََض ََّل
َب ٌِ ُس َٓإٔنِّی أَ ِس َت ٌُِ ٔ٤
اَ ٪ػازّٔٗا ٓ ََواہللٔ ََل َیأ ِ ُخ ُذ أَ َح ُس َُ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ٛضا َط ِیئّا َٗا َ ٢ص ٔظَ ْا ٦بٔ َِيِ ٍ ٔ
َجََ ٠ص فٔی بَ ِیتٔ أَبٔیطٔ َوبَ ِیتٔ أ ُ ِّ٣طٔ َحًَّی َتأِت َٔی ُط َص ٔسیَّ ُت ُط ِ ٔ ِ ٪ک َ َ
َح ِّ٘طٔ ِ ٔ ََّل َجا َئ اہللَ َی ِحُ ُ٠ٔ٤ط َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ أََلَ ٓ َ َ
ُقة ََٕ ٟضا ُخ َو ْار أَ ِو َطاة ٕ َت ِی ٌَزُ ث ُ َّ٥
ََل ِ ٔ
رعَٓ٣َ َّ٩ا َجا َئ اہللَ َر ُج ْ ١ب ٔ َبٌٔي ٍ ٕ َٟطُ ُرَُائْ أَ ِو ب ٔ َب َ َ
َر َٓ ٍَ یَ َسیِطٔ َحًَّی َرأَیِ ُت بَ َی َ
اق ِٔبِ َل ِیطٔ أََلَ َص ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت
دمحم ،دبعہ ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ،اوبدیمح ،اسدعی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انب
ٹ
اتوکینبمیلسےکدصاقتاکاعلمرقمرایک،بجفہروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسیکدختمںیمافرآپےناسےساسحب
ایل وت اس ےن ہی اہک ہک ہیآپ اک ےہ افر ہی ریما ےہ ،وج ےھجم دہہی ںیم الم وت روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ہک وت ویکں ںیہن
ا ےنابپایامں ےکرھگ اتھٹیبہکریتےاپسدہہیآات،ارگوتاچسےہ،رھپروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ڑھکے وہےئافرولوگں
ےکاسےنمہبطخدای،افررفامایاہللیکرعتفیایبؿیکسجاکفہقحتسمےہ،رھپرفامای،اامدعب،اعلماکایکاحؽےہہکمہاےساعلمانبرک
ےتجیھب ںیہ فہ امہرے اپس آات ےہ افر اتہک ےہ ہک ہی آپ یک لیصحت اک ےہ افر ہی ںیمہ دہہی اجیھب ایگےہ ،فہ ا ےن امں ابپ ےک رھگ ںیم
ویکںںیہناتھٹیبرھپدےھکیہکاےسدہہیاجیھباجاتےہایںیہن،مسقےہاسذاتیکےکسجےضبقںیمریمیاجؿےہہکمتںیمےسوجصخش
یھبوکح زیچاسںیمرھکرکےلاگوتایقتمےکدؿفہاسزیچوکاسرطحےلرکآےئاگ ہکفہزیچاسیکرگدؿرپوساروہیگ،ارگ
فہافٹنےہوتفہالبلباتوہاافرارگفہاگےئےہوتفہوبیتلوہح افررکبیےہوتفہایممیتوہح آےئیگ،ںیمےن(متولوگں)وکاچنہپدای
ےہ۔
رافی  :دمحم،دبعہ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،اوبدیمح،اسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾےکرازدارافرریشمفںاکایبؿ۔...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ

اامؾےکرازدارافرریشمفںاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2062

راوی  :اػبّ ،اب ٩وہب ،یو٧ص اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِػ َب ُّ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َ ٍنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َٕ َٔ ٩ِ ٣خٔ٠ی َٔ ٕة ِ ٔ ََّل کَاِ َ ٧ت َُ ٟط ب ٔ َلاَ َ ٧تا ٔ ٪ب ٔ َلاْ َ ٧ة َتأ ِ ُ٣زُ ُظ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ َو َت ُح ُّـ ُط
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َب ٌَ َث اہللُ ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ي ٕ ٓی َو ََل ا ِس َت ِدَ ٠
ًََِ ٠یطٔ َوب ٔ َلاْ َ ٧ة َتأ ِ ُ٣زُ ُظ ب ٔ َّ ِّ
اب
اٟرش َو َت ُح ُّـ ُط ًََِ ٠یطٔ َٓا ُِ ٌِ ٤َ ٟؼ ُوَ ًَ ٩ِ ٣َ ٦ؼ َ ٥اہللُ َت ٌَال َی َو َٗا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪یَ ِحٌَی أَ ِخب َ َ ٍنٔی ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ

اب ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َٗا َُ ٢ط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
وسی ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ب ٔ َض َذا َو ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ًَت ٕ
ٔیَ ٙو َُ ٣
َٗ ِو َُ ٟط َو َٗا َ ٢اَلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َو ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩س ََّلَ ٕ ٦ح َّسثَىٔی اٟزُّصِز ٔ ُّی َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َف َح َّسثَىٔی
َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی حُ َشي ِ ٕن َو َسٌٔی ُس بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗ ِو َٟطُ َو َٗا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
وب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػٔ َِوا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ

اغبص،انبفبہ،ویسنانباہشب،اوبہملس،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہکاہللےنوکح 
ںیہناجیھب افرہن یسکوک ہفیلخ انبایرگمہیہکاؿےکدفریشم ےھتاکیایھچابتاک مکحداتی افراس رپااھبراتافردفرسا ریشمربیابتاک
مکحداتیافراسیکرتبغدالات ،سوصعمؾفہےہسجوکاہللناچےئافرامیلسؿےنوباہطسییحی،انباہشب،اسدحثیوکرفاتیایک
ےہ افر انب ایب قیتع افر ومٰیس ےس وباہطس انباہشب ایسرطح وقنمؽ ےہ افر بیعش ےن وباہطس زرہی ،اوبہملس ،رضحت اوبدیعس
دخریےساؿاکوقؽلقنایکےہافراامؾافزایعفاعمفہینبالسؾاکایبؿےہہکمہےنزرہیےنوباہطساوبہملس،رضحتاوبرہریہ
ریضاہللاعتٰیلہنع یبن یلصا ہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایک ےہافرانبایب نیسحفدیعس نبزاید اکایبؿےہ ہکاںوہں ےناوبہملس
ےس اںوہں ےن اوبدیعس ےس اؿ اک وقؽلقن ایک ےہ افر دبعاہلل نبرفعج اکایبؿ ےہہک اںوہں ےن اہکہک ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسانسےہ۔
رافی  :اغبص،انبفبہ،ویسنانباہشب،اوبہملس،اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولگاامؾےسسکرطح تعیرکںی؟...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ولگاامؾےسسکرطح تعیرکںی؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2063

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بازہ ب ٩وٟیس ،وٟیس ،حرضت ًبازہ ب ٩ػا٣ت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُ َبا َزةُ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ

اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
َٗا َ ٢بَا َي ٌِ َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َّ
ُکظ ٔ َوأَ ََِ ٪ل ٨َ ُ ٧ازٔ ََ اَلِ َ َِ ٣ز أَصِ َُ ٠ط َوأَ ِ٪
اٟلا ًَةٔ فٔی ا ِ٨ِ ٤َ ٟظَ ٔم َوا َِ ِ ٤َ ٟ
اٖ فٔی اہللٔ َِ ٟو ََ ٣ة ََلئ ٕٔ٥
َن ُ٘ َو ٦أَ ِو َن ُ٘و َ ٢بٔا َِ ٟح َِّ ٙح ِی ُث َ٤ا ُ٨َّ ٛا ََل َ َ ٧د ُ
اامسلیع ،امکل ،ییحی نب دیعس ،ابعدہ نب فدیل ،فدیل ،رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن
ایبؿایکہکمہےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک تعیاسابترپیکیھتہکمہںینسےگ(،افررہاحؽںیم)وخیشافرانرایض
ںیمآپ یکااطتع رکںی ےگ ،افرہیہکاحومکںےسوکحتمےک ےئلہن ڑلںی ےگافر ہیہک قح رپاقمئرںیہ ےگ ایہی اہکہکمہ قح
ابتںیہکےگاہجںیھبوہںےگافراہللےکاعمہلمںیمیسکالمتمرکےنفاےلیکرپفاہںیہنرکںیےگ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،ییحینبدیعس،ابعدہنبفدیل،فدیل،رضحتابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ولگاامؾےسسکرطح تعیرکںی؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2064

راوی ٤ً :زبً ٩لی ،خاٟس ب ٩حارث ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ِ َد أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ث َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َ َ
و ٪ا َِ ٟد َِ ٨س ََ٘ َٓ ٚا ََّ ٢
َِف ََ ِ ٔ ٟل ِن َؼارٔ َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔج َز ِظ
َف َ
فٔی ُ ََساة ٕبَارٔ َزة ٕ َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
ِ ِظ َٓاُ ٔ ِ
اُ ٠ٟض َّ ٪َّ ٔ ِ ٥ا َِ ٟدي ِ َ ٍ َخيِ ٍُ ِاْل ٔ َ
وَ ٪واَلِ َ ِن َؼا ُر َی ِح ٔ ُ

ی ٩بَا َي ٌُوا َُ ٣ح ََّ ٤سا ًَل َی ا ِٟحٔ َضاز ٔ َ٣ا بَ٘ٔي َ٨ا أَبَ َسا
َٓأ َ َجابُوا ِ َ ٧ح َُّ ٩أ ٟذ َ

رمعف نب یلع ،اخدل نب احرث ،دیمح ،رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رسدی ےک
وممسںیمحبصےکفتقابرہےلکناسفتقاہمرجنیافرااصنردنخؼوھکدرےہےھتآپےناراشدرفامایہکاےاہللالھبح وتآرخت
یک الھبح  ےہ اس ےئل ااصنر افر اہمرجنی وک شخب دے اؿ ولوگں ےن وجاب دای ہک مہ فہ ولگ ںیہ ہک وہنجں ےن دمحمیلص اہلل ہیلع
فملسےساہجدرپہشیمہےکےئل تعییکےہبجکتہکمہزدنہرںیہ۔
رافی  :رمعنبیلع،اخدلنباحرث،دیمح،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ولگاامؾےسسکرطح تعیرکںی؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2065

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟکً ،بساٟزح ٩٤ب ٩زی٨ار ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ِٔذَا
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
بَا َي ٌِ َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َّ
اٟلا ًَةٔ َي ُ٘و ُ٨َ َٟ ٢ا ٓ ٔ َامی ا ِس َت َل ٌِت ُِ٥

دبعاہللنبوی ف،امکل،دبعارلنمحنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایک
ہک بج مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےننس افر ااطتع رکےن رپ  تعی رکےت وت آپ (ہی یھب) رفامےت ہک سج دقر ھجت ےس وہ

ےکس۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،دبعارلنمحنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ولگاامؾےسسکرطح تعیرکںی؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2066

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩زی٨ار

اض ًَل َی ًَ ِبسٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َح ِی ُث ا ِج َت َ ٍَ ٤اُ ٨َّ ٟ
ُ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
َق ب ٔ َّ
اٟلا ًَةٔ ِ ٌَ ٔ ٟبسٔ اہللٔ ًَ ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک أَ ٔ٣ي ٍ ٔ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ًَل َی ُس َّ٨ةٔ اہللٔ َو ُس َّٔ ٨ة َر ُسؤٟطٔ َ٣ا
ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َٗا ََ َٛ ٢ت َب ِنِّٔی أ ٔ ُّ
ک
َقوا بِٔ ٔ٤ث ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ِ
اس َت َل ٌِ ُت َوِ ٔ َّ ٪بَىٔ َّی َٗ ِس أَ َ ُّ
دسمد،ییحی،ایفسؿ ،دبعاہللنبدانیرےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیماسفتقدبعاہللنبرمعےکاپساھتبجہک
ولگدبعاکلملےکاپساےھٹکوہےئےھتانبرمعےناسوکھکلاجیھبہکںیماہللےکدنبےاریماوملنینمےکےئلسجدقروہےکساگ
اہلل افر اس ےک روسؽیک تنس ےکاطمقب اسیک ابت ےننس افراس یک ااطتعرکےن اک ارقاررکات وہں افر ریمے ڑلوکں ےن یھب
اساکارقارایکےہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ

ولگاامؾےسسکرطح تعیرکںی؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2067

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ہظی ،٥سیار ،طٌيی ،جزیز بً ٩بس اہلل

َّار ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩جز ٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢بَا َي ٌِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
وب بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َسی ْ
َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َّ
اٟلا ًَةٔ َٓ٨َ ََّ٘ ٠ىٔی ٓ ٔ َامی ا ِس َت َل ٌِ ُت َواِ ٨ُّ ٟؼحٔ ٟٔکُِ ٣ُ ِّ١ش٥ٕ ٔ ٠
وقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،ایسر ،یبعش ،رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےس ےننس افر ااطتع رکےن رپ افر رہ املسمؿیک ریخ وخایہ رکےن رپ  تعییک وت آپ ےن ےھجم نیقلتیکہک (ہی یھب د ہ ہک سج
دقرھجمےسوہےکساگ)
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،ایسر،یبعش،رجرینبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ولگاامؾےسسکرطح تعیرکںی؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2068

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی  ،سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩زی٨ار

اض ًَ ِب َس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ََ ٛت َب
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا بَا َی ٍَ اُ ٨َّ ٟ
ُ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
َق ب ٔ َّ
اٟلا ًَةٔ ِ ٌَ ٔ ٟبسٔ اہللٔ ًَ ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک أَ ٔ٣ي ٍ ٔ
َِِٔ ٟیطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ِلٔ َی ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک أَ ٔ٣ي ٍ ٔا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ِنِّٔی أ ٔ ُّ
ک
َقوا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ًَل َی ُس َّ٨ةٔ اہللٔ َو ُس َّ٨ةٔ َر ُسؤٟطٔ ٓ ٔ َامی ِ
اس َت َل ٌِ ُت َوِ ٔ َّ ٪بَىٔ َّی َٗ ِس أَ َ ُّ

رمعف نب یلع،ییحی  ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب دانیر ےس رفاتی رکےت ںیہہک بج ولوگں ےن دبعااملکلیک تعییک وت دبعاہلل نبرمع ریض
اہللاعتٰیلہنعےنھکلاجیھبہکاہللےکدنبےاریماوملنینمدبعاکلملاکمکحےننسافرااطتعرکےناکاہللیکتنسافراسےکروسؽیک
تنسےکاطمقبارقاررکاتوہںسجدقرھجمےسوہےکساگافرریمےوٹیبںےنیھبااکسارقارایکےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ولگاامؾےسسکرطح تعیرکںی؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2069

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ ،حات ،٥یزیس

یس بِ ٔ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٔ ٟشَ ٤ََ ٠ة ًَل َی أَ ِّی َط ِی ٕئ بَا َي ٌِت ُِ ٥أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ َ٨ا َحات ْٔ ٩ِ ًَ ٥یَز ٔ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٔة َٗا ًََ ٢ل َی ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت

دبعاہللنبہملسم،احمت،سیدیےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمےنرضحتہملسریضاہللاعتٰیلاہنعےسوپاھچہکمت
ےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدحہیبیےکدؿسکزیچرپ تعییکیھتاںوہںےناہکہکومترپ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،احمت،سیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ولگاامؾےسسکرطح تعیرکںی؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2070

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اس٤اء ،جویزیہ٣ ،اٟک ،زہزی ،ح٤یس بً ٩بساٟزح٣ ،٩٤شور بْ٣ ٩خ٣ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ َح َّسثَ َ٨ا ُج َویِز ٔ َی ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ َّ ٪حُ َِ ٤ی َس بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ٪

یَ ٩و ََّلص ُِ٤َ ًُ ٥زُ ا ِج َت ٌَُ ٤وا َٓ َتظَ ا َو ُروا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِِ ًَ ٥ب ُس اَّ ٟز ِح ََِ ٟ ٩ٔ ٤ش ُت ب ٔ َّأ ٟذی
ْخ ََ ٣ة أَ ِخبَ ٍَ ُظ أَ َّ ٪اَّ ٟزص َِم َّأ ٟذ َ
ا ِِ ٔ٤ٟش َو َر بِ ََ ِ ٣َ ٩
ک ِلٔ َی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ٤َّ ٠َ َٓ ٩ٔ ٤ا َو َِّ ٟوا ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَُ٧آ ُٔشًَ ٥ِ ُٜل َی َص َذا اَلِ َ ِ٣ز ٔ َو َل ٔٔ ٪ِ ٔ ِ ٥ِ ُٜ٨َّ ٜطئِت ُِ ٥ا ِخت َ ِ ٍ ُت َلَ َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜح ٌَُ٠وا ذََ ٔ ٟ
ُ
اض
ض َیت ِ َب ٍُ أُو َٟئ ٔ َ
اض ًَل َی ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤حًَّی َ٣ا أَ َری أَ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ک اَّ ٟزص َِم َو ََل یَ َلأ ًَ٘ ٔ َبطُ َو َ٣ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
أَ َِ ٣زص ُِ٤ََ ٓ ٥ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ

اَ ٠ٟیالٔی َحًَّی ِٔذَا کَاِ َ ٧ت َّ
ِک َّ
اَٗ ٪ا َ ٢ا ِِ ٔ٤ٟش َو ُر
ًَل َی ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤يُظَ او ٔ ُروُ َ ٧ط تَٔ ٠
اِ ٠ٟی َُ ٠ة َّأًٟی أَ ِػ َب ِح َ٨ا َٔ ٨ِ ٣ضا ٓ ََبا َي ٌِ َ٨ا ًُ ِث ََ ٤
َّ
اک َ٧ائ ّٔ٤ا ٓ ََواہللٔ َ٣ا ِاَ ٛت َحُِ ٠ت َص ٔذظ ٔ
است َِی َ٘وِ ُت َٓ َ٘ا َ ٢أَ َر َ
اب َحًَّی ِ
َرض َب ا َِ ٟب َ
ََ
ْط َٗىٔی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ب ٌِ َس َص ِح ٍٕ ٔ ٩ِ ٣اِ ٠ٟی َٔ َ ٓ ١
َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ب ٔ َٜبٔي ٍ ِٔ َ ٧و ٕ ٦اَ ِ ٧لَٓ ِٙ ٔ ٠ا ِز َُ اٟزُّبَي ِ َ ٍ َو َس ٌِ ّسا ٓ ََس ًَ ِوتُ ُض َ٤ا َٟطُ َٓظَ ا َو َرص َُ٤ا ث ُ ََّ ٥ز ًَانٔی َٓ َ٘ا َ ٢ا ِز َُ لٔی ًًَّ ٔ ٠یا ٓ ََس ًَ ِوتُ ُط َٓ َ٨ا َجا ُظ
َحًَّی ابِ َض َّار َّ
اِ ًَ ٪ب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤یَ ِد َشی ًَٔ ٩ِ ٣ل ٔ ٕٓی َط ِیئّا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا ِز َُ لٔی
اِ ٠ٟی ُ
 ١ث ُ ََّ َٗ ٥اًَ ٦ل ٔ ٌّی ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سظ ٔ َوص َُو ًَل َی ك َ ََ ٍٕ ٤و َٗ ِس ک َ َ
ک اَّ ٟزص ُِم ً ٔ َِ ٨س
اََ ٓ ٪س ًَ ِوتُ ُط َٓ َ٨ا َجا ُظ َحًَّی َ َّ
اٟؼ ِبحَ َوا ِج َت َ ٍَ ٤أُو َٟئ ٔ َ
ًُ ِث ََ ٤
اٟؼ ِبحٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َػلَّی ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ض ُّ
َف َ ٚبَ ِي َُ ٨ض َ٤ا ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُ ٪ب ٔ ُّ
ِک ا َِ ٟح َّح َة ٍََ ٣
اْضا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
یَ ٩واَلِ َ ِن َؼارٔ َوأَ ِر َس َِ ١لٔ َی أ ُ ََ ٣زا ٔ
ئ اَلِ َ ِج َ٨از ٔ َوکَاُ ٧وا َوآ َِوا تَٔ ٠
ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ َٔٓأ َ ِر َس َِ ١لٔ َی َ ٩ِ ٣ک َ َ
اَ ٪ح ٔ ّ
ا٪
و ٪بٔ ٌُ ِث ََ ٤
ض َٓ ٥َِ ٠أَ َرص َُِ ٥ي ٌِ ٔسَ ُٟ
ًُ ََ ٤ز َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِج َت ٌَُ ٤وا َتظَ ض ََّس ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس یَا ًَل ٔ ُّی ِنِّٔی َٗ ِس َ٧وَ ِز ُت فٔی أَ ِ٣ز ٔا٨َّ ٟا ٔ
ک ًَل َی ُس َّ٨ةٔ اہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َوا َِ ٟدٔ٠ی َٔ َتي ِ ٔن َٔ ٩ِ ٣ب ٌِسٔظ ٔ ٓ ََبا َي ٌَ ُط ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ک َسب ٔ ّیَل َٓ َ٘ا َ ٢أُبَاي ٔ ٌُ َ
ٓ َََل َت ِح ًٌََ َّ٩َ٠ل َی َن ِٔ ٔش َ

و٪
وَ ٪واَلِ َ ِن َؼ ُ
ار َوأ ُ ََ ٣زا ُئ اَلِ َ ِج َ٨از ٔ َوا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
اض ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
َوبَا َي ٌَ ُط اُ ٨َّ ٟ

دبعاہللنبدمحمنباامسء،وجریہی،امکل،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،وسمرنبرخمہمےسرفاتیرکےتںیہفہولگںیہنجرضحترمع
ریضاہللاعتٰیلہنعےن الخ تاکاایتخردایاھت عمجوہےئ افرروشرہایکہکاؿولوگں ےسدبعارلنمحےناہکہکںیممت ےساساعمہلم
ںیم ڑگھجےن فاال ںیہن وہں ،نکیل ارگ مت اچوہ وت مت یہ ںیم ےس یسک وک اہمترے ےئل بختنم رک دفں،انچہچن اؿ ولوگں ےن ہی اعمہلم
دبعارلنمحرپوھچڑدایبجاؿولوگںےندبعارلنمحےکےھچیپ وہےئاہیںکتہکاؿہیقبولوگںںیمےسیسکےکاپساکیآد ی
یھب رظن ںیہن آات اھت ولوگں دبعارلنمح ےس اؿ راوتں ںیم روشرہ رکےت رےہ اہیں کت ہک بج فہ رات آح  سج یک حبص ںیم مہ
ولوگں ےن رضحتنامثؿ ےک اہھت رپ تعی یک یھت ،وسمر اک ایبؿ ےہہک وھتڑی رات سگراجےن ےک دعب دبعارلنمح ےن ریمادرفازہ

اسزفرےساٹھکٹھکایہکریمیآھکنلھکیئگاںوہںےناہکہک ںیمںیہمتوساتوہاداتھکیوہں احالہکندخایک مسق،اؿراوتں ںیمریمی
آھکنیھبںیہنیگل ،متولچافر زریبوکریمےاپسالبؤںیماؿدفونںوکالبالؤ،انچہچنںیم ےناںیہنیھبالبایل،اؿےستہب راتےئگ
کت رسوگیش رکےت رےہ ،رھپ رضحت یلع ےک اپس ےس اےھٹ وت اؿ ےک دؽ ںیم الخ ت یک وخاشہ یھت ،افر دبعارلنمح وک اؿ یک
الخ ت ےس االتخػ اتم اک ادنہشی اھت ،رھپ دبعارلنمح ےن اہک رضحت نامثؿ وک الب الؤ وت اؿ ےس رسوگیش رکےت رےہ ،اہیں کت ہک
حبصیکاذاؿ ےن اؿوکدجاایک ،بجولوگں وکحبصیکامنزڑپاھح  افرہیولگربنمےکاپسعمجوہےئ وت اہمرجنیافرااصنرںیمےس وج
ولگ وموجد ےھت اؿ وک الب اجیھب ،افر رسدار رکشل وک الب اجیھب ،ہی بس ولگ جح ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع شیکھت رشکی وہےئ
ےھت،بجبسولگعمجوہ ےئگوترضحتدبعارلنمحےنہبطخڑپاھرھپاہکہکاامدعباےیلعںیمےنولوگںیکاحتلرپرظنیکےہ
وت داھکی ہک فہ نامثؿ ےک ربارب یسک وک ںیہن ہ ےتھج ںیہ اس ےئل مت ا ےن دؽ ںیم ریمی رطػ ےس ھچک ایخؽ ہن رکان ،وت رضحت یلع ےن
(رضحتنامثؿےساہک)ںیماہللافراسےکروسؽافرآپدفونںہفیلخیکتنسرپاہمترےاہھترپ تعیرکاتوہںدبعارلنمحےن
یھب تعییکافرامتؾولوگںےناہمرجنیفااصنر،رسداراؿرکشلافراملسمونںےن تعییک۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنباامسء،وجریہی،امکل،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،وسمرنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجدفرمہبت تعیرکے۔...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجدفرمہبت تعیرکے۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2071

راوی  :ابوًاػ ،٥یزیس ب ٩ابی ًبیسہ ،س٤٠ہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩سَ ٤َ٠ة َٗا َ ٢بَا َي ٌِ َ٨ا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِح َت َّ
اٟظ َح َزة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی یَا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ َٕ ٩ِ ًَ ٥یز ٔ َ
َ
َسُ ٤َ٠ة أَ ََل تُبای ٔ ٍُ ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِس بَا َي ٌِ ُت فٔی اَلِ َ َّو َٔٗ ٢ا ََ ٢وفٔی َّ
اٟثانٔی
َ
َ

اوباعمص،سیدینبایبدیبعہ،ہملسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکمہےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرتخےکےچین
 تعی یک ،وت آپ ےن ھجم ےس رفامای ہک اے ہملس ایک مت  تعی ںیہن رکےت وہ ،ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ںیموتےلہپیہ تعیرکاکچوہں،آپےنرفامایہکدفرسیابریھبرکول۔
رافی  :اوباعمص،سیدینبایبدیبعہ،ہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارعابیک تعیاکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ارعابیک تعیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2072

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،حرضت جابز بً ٩بس اہلل

َ َ
رعاب ٔ ًّیا بَا َی ٍَ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أ َّ ٪أ ِ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ِاْل ٔ ِس ََلَٓٔ ٦أ َ َػابَ ُط َو ًِ ْک َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ ٔ ِ٠ىٔی بَ ِی ًٌَٔی َٓأبََی ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ ٔ ِ٠ىٔی بَ ِی ًٌَٔی َٓأبََی
َْخ َد َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة کَا ِلٜٔي ٍ ٔ َت ِ٨ف ٔی َخ َب َث َضا َو َی َِ ٨ؼ ٍُ كٔيبُ َضا
ٓ ََ
دبعاہللنبہملسم،امکل،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکاکیارعایبےنروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس االسؾ رپ  تعی یک ،رھپ اےس دشدی اخبر آ ایگ وت اس ےن اہک ہک ریمی  تعی فا س رک دےئجی ،آپ ےن
ااکنررکدای،رھپآپےکاپسآایافراہکہکریمی تعیفا سرکدےئجی،آپےنااکنرایکرھپفہابرہالکنوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکودہنییٹھبیکرطحےہہکدنگیگوکدفررکاتےہافراپزیکیگوکرےنہداتیےہ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہلل

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

انابغلےک تعیرکےناکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
انابغلےک تعیرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2073

راوی ً :لی بً ٩بساہلل ً ،بساہلل ب ٩یزیس ،سٌیس ب ٩ابی ایوب ،ابوً٘ی ،١زہزہ بٌ٣ ٩بسً ،بساہلل ب ٩ہظا٦

یُ ١زص َِزةُ بِ َُ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ًَ٘ ٔ ٕ
یس َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس ص َُو ابِ ُ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
اِ َٗ ٪س أَ ِز َر َک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َذصَ َب ِت بٔطٔ أ ُ ُُّ ٣ط َزیِ َُ ٨ب ب ٔ ُِ ٨ت حُ َِ ٤ی ٕس ِلٔ َی َر ُسو ٔ٢
ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ص ٔظَ اَ ٕ ٦وک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ بَاي ٔ ٌِطُ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ص َُو َػِٔي ْ ٍ ٓ َََ ٤شحَ َرأِ َس ُط َو َز ًَا َٟطُ

ا ٪ي َُـهِّی ب ٔ َّ
اٟظاة ٔا َِ ٟواح َٔسة ٔ ًَ َِ ٩جٔ٤ی ٍٔ أَصِٔ٠طٔ
َوک َ َ

یلعنبدبعاہلل،دبعاہللنبسیدی،دیعسنبایباویب،اوبلیقع،زرہہنبدبعم،دبعاہللنباشہؾےسرفاتیرکےتںیہافراںوہںےن
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکزامہناپایاھتافراؿیکامںزبنینب دیمحاؿوکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےل
ںیئگافررعضایکاےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسےس تعیےلےئجیلآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای
ہکہیایھبوھچاٹےہ،رھپآپےناسےکرسرپاہھتریھپاافراؿےکےئلداعرفامح افرا ےنامتؾرھگفاولںیکرطػےساکیرکبی
رقابینایکرکےتےھت
رافی  :یلعنبدبعاہلل،دبعاہللنبسیدی،دیعسنبایباویب،اوبلیقع،زرہہنبدبعم،دبعاہللنباشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 تعیرکےنےکدعباسیکفایسپیکوخاشہرکےناکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
 تعیرکےنےکدعباسیکفایسپیکوخاشہرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2074

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،حرضت جابز بً ٩بس اہلل

َ َ
رعاب ٔ ًّیا بَا َی ٍَ َر ُسو َ ٢اہللٔ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ک ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِٜ ٨ِ ٤ُ ٟسٔرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أ َّ ٪أ ِ َ
َ
َ
رعاب ٔ ُّی ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رعاب ٔ َّی َو ًِ ْک بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓأتَی اَلِ َ َِ
اب اَلِ َ َِ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ِاْل ٔ ِس ََلَٓٔ ٦أ َػ َ
َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَٗ ٔ ِ٠ىٔی بَ ِی ًٌَٔی َٓأبََی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ ٔ ِ٠ىٔی بَ ِی ًٌَٔی َٓأبََی ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط َٓ َ٘ا َ٢
أَٗ ٔ ِ٠ىٔی بَ ِی ًٌَٔی َٓأبََی ٓ َ َ َ
رعاب ٔ ُّی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َّ ٧ِٔ ٥َ ٠ا ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة کَا ِلٜٔي ٍ ٔ َت ِ٨ف ٔی َخ َب َث َضا َویَ َِ ٨ؼ ٍُ
َْخ َد اَلِ ِ َ
كٔيبُ َضا
دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہہک اکی ارعایب ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےس االسؾ رپ  تعی یک وت اس ارعایب وک ودہنی ںیم اخبر آ ایگ وت اس ےن اہک ہک ریمی  تعیفا س رکدےئجی ،آپ ےن ااکنر رک
دای،رھپآپےکاپسآایافراہکہکریمی تعیفا سرکدےئجی،آپےنااکنرایکرھپفہابرہالکنوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکودہنییٹھبیکرطحےہہکدنگیگوکدفررکاتےہافراپزیکیگوکرےنہدیتیےہ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشیک تعیاکایبؿسجےنرصػداینےکےئل تعییک...

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
اسصخشیک تعیاکایبؿسجےنرصػداینےکےئل تعییک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2075

راوی ً :بسا ،٪ابوح٤زہ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ ََلثَ ْة َلَ
یَ ٙی ُِ ٨ِ ٣ٔ ٍُ ٨َ ٤ط ابِ ََّ ٩
اٟشبٔی َٔ ١و َر ُج ْ١
اِٟط ٔ
اب أَْ ٔ ٟیَ ٥ر ُج ًَْ ١ل َی ٓ َِـ ٔ٣َ ١ا ٕئ ب ٔ َّ ٔ
یُک َ ُِّ ٤ُ ٠ض ِ ٥اہللُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو ََل یُزَِّٛیض ٔ َِ ٥و َُ ٟض َِ ًَ ٥ذ ْ
َٕ
بَایَ ٍَ ِ ٔ َ٣ا ّ٣ا ََل یُ َباي ٔ ٌُ ُط ِ ٔ ََّل ُ ٔ ٟسَ ِ ٧یا ُظ ِ ٔ ِ ٪أَ ًِ َلا ُظ َ٣ا یُزٔی ُس َوفَی َُ ٟط َوِ ٔ ََّل  ٥َِ ٟیَ ٕٔ َُ ٟط َو َر ُج ْ ١یُ َبای ٔ ٍُ َر ُج َّل بٔ ٔشٕ ٌَِ ٠ة َب ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ْص َٓ َحَ ٠
بٔاہللٔ َِ َ٘ ٟس أ ُ ًِ ٔل َی ب ٔ َضا ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٓ ََؼ َّس َٗ ُط َٓأ َ َخ َذ َصا َو ٥َِ ٟي ٌُِ َم ب ٔ َضا
دبعاؿ ،اوبزمحہ ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکنیتآد یاےسیںیہنج ےساہللاعت یایقتمےکدؿ وگتفگہن رفامےئاگ،افرہن اںیہناپکرکےاگ،
افر اؿ ےک ےئل درد انک ذعاب وہاگ ،اکی فہ صخش سج ےک اپس راےتس ںیم رضفرت ےس زادئ اپین وہ ،افر اسمرففں وک ہن دے۔
دفرسے فہ صخش سج ےن اامؾ ےس رصػ داین یک اخرط  تعی یک ارگ اامؾ اس ےک دصقم ےک اطمقب داتی وت  تعی وک وپریرکات ،فرہن
وپریہنرکات،رسیتےفہصخشوجرصعےکدعبوکح اسامؿدخایکمسقاھکرکےچیبہکاینتاینت تمیےھجملمریہیھت،رخدیارےناےس
چسھجمسرکےلایلاحالہکناسوکاینت تمیںیہنلمریہیھت۔
رافی  :دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںیک تعیاکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ

وعروتںیک تعیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2076

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی( ،زوَسی س٨س) ٟیث ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوازریص خوَلنیً ،بازہ ب ٩ػا٣ت

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ح َو َٗا ََّ ٢
ٔیص ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ ُّی
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو ِ ٔ ِزر َ
أََّ٧طُ َسَ ًُ ٍَ ٔ٤با َز َة بِ َ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ ٩فٔی َِ ٣حٕ ٔ ٠ص تُ َباي ٔ ٌُونٔی ًَل َی أَ َِ ٪لَ
َّسُٗوا َو ََل َتزُِ ٧وا َو ََل َت ِ٘ ُتُ٠وا أَ ِو ََل َز َُ ٥ِ ٛو ََل َتأِتُوا بٔبُ ِض َتا َٕ ٪ت ِٔتَ ٍُوُ َ ٧ط بَي ِ َن أَیِسٔیَ ٥ِ ُٜوأَ ِر ُجَ ٥ِ ُٜٔ٠و ََل
ُت ِ ٔ
رش ُٛوا بٔاہللٔ َط ِیئّا َو ََل َت ِ ٔ
َ
َت ٌِ ُؼوا فٔی ٌَِ ٣زُ ٕ
اٟسَ ِ ٧یا َٓ ُض َو ََ َّٔ ٛار ْة َُ ٟط َو َ٩ِ ٣
اب ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک َط ِیئّا َٓ ٌُوٗ ٔ َب فٔی ُّ
وٖ ٓ َََ ٩ِ ٤وفَی َٔٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أ ِجزُ ُظ ًَل َی اہللٔ َو َ ٩ِ ٣أَ َػ َ
ک
ک َط ِیئّا ٓ ََشت َ َ ٍ ُظ اہللُ َٓأ َ ِ٣زُ ُظ ِلٔ َی اہللٔ ِ ٔ َِ ٪طا َئ ًَا َٗ َبطُ َوِ ٔ َِ ٪طا َئ ًََٔا ًَ ِ٨طُ ٓ ََبا َي ٌِ َ٨ا ُظ ًَل َی ذََ ٔ ٟ
اب ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
أَ َػ َ
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی(،دفرسیدنس)ثیل ،ویسن،انباہشب،اوبادرسیوخالین،ابعدہنباصتمےسرفاتیرکےتںیہہکاؿ
وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک مہ ولوگں ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس فتق مہ ولگ سلجم ںیم ےھت( ،آپ
ےنرفامای)ہکھجمےساسابترپ تعیرکفہکاہللےکاسھتیسکوکرشکی ہنرہھٹاؤےگ،وچریہنرکفےگ،زانہنرکفےگ،افرہناینپ
افالدوکلتقرکفےگافرہنا ےنآےگےھچیپاتہبؿااھٹؤےگ،افرہنمکحرشعںیمریمیانرفامینرکفےگ ،سوجصخشاؿںیمےسوپرا
رکے وتاس اکارجاہللےک ذہمےہ ،افروجصخشاؿوکمت ںیمےس یسکلعفاکرم بکت وہاافرداینںیماےسازا دییئگ،وتفہاس ےک
ےئل افکرہ ےہ ،افر وج اؿ ںیم ےس یسک اک رمبکت وہا افر اہلل ےن اےس اپھچ دای ،وت اس اک اعمہلم اہلل ےک وحاےل ےہ ،ارگ اچےہ وت
ازادےافراچےہوتاعمػرکے،وتمہےناؿابوتںرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک تعیرک ی۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی(،دفرسیدنس)ثیل،ویسن،انباہشب،اوبادرسیوخالین،ابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
وعروتںیک تعیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2077

راوی ٣ :ح٤وزً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،رعوہً ،ائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤و ْز َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

ُرش ِ ٩َ ٛبٔاہللٔ َط ِیئّا َٗاَِ ٟت َو َ٣ا ََّ ٣ش ِت یَ ُس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َبای ٔ ٍُ اَ ٨ِّ ٟشا َئ بٔا ِٟک َ ََل ٔ ٦ب ٔ َض ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٔة ََل ي ِ ٔ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َس ا َِ ٣زأَة ِٕ ٔ ََّل ا َِ ٣زأَ ّة َی َِ ُٜٔ ٠٤ضا

ومحمد،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،اعہشئریضاہلل اعتٰیلاہنعےسرفاتی رکےتںیہ اںوہںےنایبؿ ایکہکیبن یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےن وعروتں ےساس آتییکالتش ےک ذرہعی تعی ےتیل ےھت۔(ینع یسک وک اہلل اکرشکی ہن انبؤےگ) رضحتاعہشئ ریض اہلل
اعتٰیلاہنع اکایبؿےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاہھتےنوساےئہکولہک(ینعولڈنی)ےکیسکوعرتےکاہھتوکںیہن
وھچا۔
رافی  :ومحمد،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
وعروتںیک تعیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2078

راوی ٣ :شسزً ،بساٟوارث ،ایوب ،حٔؼہ ،اً ٦لیہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّ
َّ
ُ
َُقأَ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وب ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة ًَ ِ ٩أ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة َٗاَِ ٟت بَا َي ٌِ َ٨ا أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٓ ٥َ ٠
ُرش ِ ٩َ ٛبٔاہللٔ َط ِیئّا َوَ َ ٧ضاَ٧ا ًَ ِ ٩اَ ٨ِّ ٟیا َحةٔ َٓ َ٘ َب َـ ِت ا َِ ٣زأَ ْة ٔ٨َّ ٣ا َی َس َصا َٓ َ٘اَِ ٟت ُٓ ََلُ َ ٧ة أَ ِس ٌَ َس ِتىٔی َوأََ٧ا أُرٔی ُس أَ ِ٪
ًَ َِ ٠ي َ٨ا أَ ََِ ٪ل ي ِ ٔ
ئ َوابِ َُ ٨ة أَبٔی َسب ِ َ ٍ َة ا َِ ٣زأَةُ ٌَُ ٣اذ ٕأَ ِو ابِ َُ ٨ة
أَ ِجز َٔی َضا ََٓ ٥َِ ٠ي ُ٘ َِ ١ط ِیئّا ٓ ََذصَ َب ِت ث ُ ََّ ٥ر َج ٌَ ِت ٓ ََ٤ا َوٓ َِت ا َِ ٣زأَ ْة ِ ٔ ََّل أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی َٕ ٥وأ ُ ُّ ٦ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

أَبٔی َسب ِ َ ٍ َة َوا َِ ٣زأَةُ ٌَُ ٣اذ ٕ
دسمد،دبعاولا رث،اویب،ہصفح،اؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکمہےنیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےس تعییکآپ ےنہیآتیڑپیھہکیسکوک اہللاکرشکیہنانبںیئےگافرںیمہونہحرکےن ےسعنمرفامای،مہںیمےس
اکیوعرتےناانپاہھترفکایل ،افراہکہکالفںوعرتےن(ونہحرکےنںیم)ریمیوددیکیھت،افرںیماچیتہوہںہکاساکدبہل
دفںوتآپےنھچکںیہنرفامای،انچہچنفہیلچیئگ،رھپولنرکآح ،اؾمیلس،اؾالعءریضاہللاعتٰیلاہنعافراوبربسہیکیٹیب،اعمذریض
اہللاعتٰیلہنعیکویبی،ےکوسایسکےناےسوپراںیہنایک،اہتبلایبربسہ،ارماۃاعمذاہکای ٹابایبرسہفارماۃاعمذاہک۔
رافی  :دسمد،دبعاولارث،اویب،ہصفح،اؾہیطعریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوج تعیوکوتڑڈاےل۔...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
اسصخشاکایبؿوج تعیوکوتڑڈاےل۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2079

راوی  :ابونٌی ،٥سٔیا٣ ،٪ح٤س بٜ٨٣ ٩سر

َ
َ
رعاب ٔ ٌّی ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِٜ ٨ِ ٤ُ ٟسٔرٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ ّزا َٗا ََ ٢جا َئ أ ِ َ
َٓ َ٘ا َ ٢بَاي ٔ ٌِىٔی ًَل َی ِاْل ٔ ِس ََلََ ٓ ٔ ٦با َي ٌَطُ ًَل َی ِاْل ٔ ِس ََل ٔ ٦ث ُ ََّ ٥جا َئ ا َِ َِ ٟس َِ ٣ح ُ٤و ّ٣ا َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ ٔ ِ٠ىٔی َٓأبََی َٓ َ٤َّ ٠ا َولَّی َٗا َ ٢ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة
کَا ِلٜٔي ٍ ٔ َت ِ٨ف ٔی َخ َب َث َضا َو َی َِ ٨ؼ ٍُ كٔيبُ َضا

اوبمیعن،ایفسؿ،دمحمنبدکنمرےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےناہکہکںیمےناجربوکایبؿرکےتوہےئانسہکاکیارعایبیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختم ںیم احرضوہاوتآپےنرفامایہک ھجمےساالسؾ رپ تعی رک  ی ،رھپدفرسےدؿاخبریکاحتلںیمآایافر

اہک ہک ہک ریمی  تعی فا س رک دےئجی ،آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااکنر رک دای بج فہ الچ ایگ وت آپ ےن رفامای ہک ودہنی یٹھب یک
رطحےہ،ہکدنگیگوکدفررکاتےہافراپزیکیگرےنہداتیےہ۔
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہفیلخرقمررکےناکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ہفیلخرقمررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2080

راوی  :یحٌی ب ٩یحٌی  ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢یحٌی ب ٩سٌیسٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی
َ
َف َٔ ٟک َوأَ ِزًُو َٔ ٟک َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة
اہللُ ًَ َِ ٨ضا َو َارأِ َسا ِظ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذَا ٔک َِ ٟو ک َ َ
اَ ٪وأََ٧ا و ٌَّی َٓأ ِس َت ِِ ٔ ُ

ک َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ا ٪ذ َ
ک ٌَُ ٣ز ِّّسا ب ٔ َب ٌِ ٔف أَ ِز َوا ٔج َ
آِ َی ِو َٔ ٣
َوا ثُکَِ ٔ ٠یا ِظ َواہللٔ ِنِّٔی ََلَ ُه َُّ ٨
ک تُ ٔح ُّب َِ ٣وت ٔی َوَِ ٟو ک َ َ
َاک َٟوَ ََِ ٠٠ت ٔ َ
و ٪أَ ِو َی َت َ٤ىَّی
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِ ١أََ٧ا َو َارأِ َسا ِظ َِ َ٘ ٟس َص َُ ٤ِ ٤ت أَ ِو أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أ ُ ِر ٔس َِ ١لٔ َی أَبٔی بَ ُِکٕ َوابِٔ٨طٔ َٓأ َ ًِ َض َس أَ َِ ٪ي ُ٘و َ ٢ا َِ٘ ٟائَٔ ُ٠
و٪
و ٪أَ ِو َی ِس َٓ ٍُ اہللُ َو َیأبَِی ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
و ٪ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت َیأبَِی اہللُ َو َی ِس َٓ ٍُ ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
ا َِ ٤ُ ٟت ََ ٨ُّ ٤
ییحی نب ییحی  ،امیلسؿ نب البؽ ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک رضحت اعہشئ ریض
اہللاعتٰیلاہنعرسےکدردیکدشتےس وبںیل،اہےئرس ،روسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکارگوت رم اجےئافرںیمزدنہ
روہںوتںیمریتےےئلرفغمتاچوہںافرریتےےئلداعرکفں،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےنرعضایکہکریمیامںھجت
وکمگرکے،دخایکمسق،ریماایخؽےہہکآپریمیومتیکانمترکںیےگ،افرارگ ااسیوہا،ریماایخؽےہہکآپریمیومتیک
انمترکےت ںیہ افرارگااسیوہا ،وتآرخآپاشؾوکاینپضعب ویبویںےکاسھت شی ںیم وغشمؽوہںےگ،یبن یلصاہلل ہیلعفآہلفملس

ےن رفامای ہک ںیہن ،ہکلب ںیم اہےئ رس اتہک وہں ںیم ےن دصق ایک ،ای ارادہ ایک ہک اوبرکب افر اؿ یک یٹیب وک الب وجیھبں اتہک ںیم ہفیلخ رقمر
رکفں ،اتہک وکح  م ےن فاال ای انمت رکےن فاال انمت ہن رکے ،رھپ ںیم ےن اہک ہک اہلل ااکنر رکے اگ افر ومنم دعف رکںی ےگ ای اہلل دعف
رکےاگافرومنمااکنررکںیےگ۔
رافی  :ییحینبییحی،امیلسؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،اقمسنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ہفیلخرقمررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2081

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہً ،بساہلل ب٤ً ٩ز

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َٔٗ ٢ی َ١
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َٕ َ ٩ِ ٣صُ َو َخي ِ ْ ٍ ٔ٣ىِّی أَبُو بَ ُِکٕ َوِ ٔ ِ ٪أَ ِتزُ ِک َٓ َ٘ ِس َت َز َک َ ٩ِ ٣ص َُو َخي ِ ْ ٍ ٔ٣ىِّی
َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز أَ ََل َت ِش َت ِدُ ٔ ٠
ٕ َٗا َ ٪ِ ٔ ِ ٢أَ ِس َت ِدِ ٔ ٠
اس َت ِدَ ٠
ٕ َٓ َ٘ ِس ِ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَث ِ َِ ٨وا ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢رأُ ْب َراص ْٔب َوز ٔ ِز ُت أَنِّی َ َ ٧ح ِو ُت َٔ ٨ِ ٣ضا ََٔٛآّا ََل لٔی َو ََل ًَل َ َّی ََل أَ َت َح ََّ ُ٠٤ضا

َح ًّیا َو ََل َِّ ٣ي ّتا
دمحمنبوی ف،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،دبعاہللنبرمعےسرفاتیرکےتںیہرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےساہکایگہکآپ
ویکںاانپ اقمئاقمؾرقمرںیہن رکدےتی،اںوہںےن اہکہک ارگ ںیماانپ اقمئاقمؾرقمر رکدفں ،وت ھجم ےس ےلہپاوبرکبوج ھجم ےس اےھچ
ہفیلخےھت،انبےکچںیہ۔افرارگںیموھچڑدفںوتھجمےسوجرتہبےہینعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہفیلخںیہنانبای،ولوگں
ےناؿیکرعتفییکوترضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکولگ(الخ تیک)وخاشہرکےنفاےلاسےسڈرےنفاےلںیہ،
ںیمدنسپرکاتوہںہکںیماسےسوپریرطحاجنتاپؤں،ہنےھجماسےسھچکافدئہوہافرہنوکح اصقنؿوہ،ںیمہنوتزدنیگںیمافر
ہنرمےنےکدعباسیکذہمداریاتیلوہں۔

رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ہفیلخرقمررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2082

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩وسی ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز ،زہزی حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صٔظَ ْا٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٦ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َسُ ٍَ ٔ٤خ ِل َب َة ًُ ََ ٤ز
َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
ک ا َِ َِ ٟس َٔ ٩ِ ٣ی ِو ٕ ٦تُ ُوف ِّ َی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠تظَ ض ََّس َوأَبُو بَ ُِکٕ َػا ْٔ ٣ت َلَ
ِ َة ح ٔي َن َجََ ٠ص ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ َوذََ ٔ ٟ
ِاْل ٔ َ

یَ َتک َ ََّٗ ٥ُ ٠ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِر ُجو أَ َِ ٪يٌ َ
ک
آِص َُِٓ ٥إ ٔ ِ ٪یَ ُ
ٔیع َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی یَ ِسب ُ َزَ٧ا یُزٔی ُس ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک أَ ِ ٪یََ ُٜ
وَ ٔ ٪
و ٪بٔطٔ َص َسی اہللُ َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلَّی
َُ ٣ح َّْ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ََ ٣
ات َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی َٗ ِس َج ٌَ َ ١بَي ِ َن أَهِ ُضز ٔ ُُّ ٧ ٥ِ ٛورا َت ِض َت ُس َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ ٔ َّ ٪أَبَا بَ ُِکٕ َػاح ُٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَان ٔ َی اث ِ َ٨ي ِ ٔن َٓإُٔ َّ ٧ط أَ ِول َی ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن بٔأ ُ ُ٣ورٔ ُُ٘ َٓ ٥ِ ٛو ُ٣وا
ک فٔی َس٘ٔی َٔ ٔة بَىٔی َساً َٔس َة َوکَاِ َ ٧ت بَ ِی ٌَ ُة ا ٌَِ ٟا َّ٣ةٔ ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی
ٓ ََباي ٔ ٌُو ُظ َوکَاِ َ ٧ت كَائ ٔ َٔ ْة ُٔ ٨ِ ٣ض ِِ َٗ ٥س بَا َي ٌُو ُظ َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
اض ًَا َّّ ٣ة
ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َسُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز َي ُ٘و َُٔ ٢لَبٔی بَ ُِکٕ َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ِاػ ٌَ ِس ا ِ٨ِ ٔ٤ٟب َ َ ٍ ََٓ ٥َِ ٠یزَ ِ ٢بٔطٔ َحًَّی َػٌ َٔس ا ِ٨ِ ٔ٤ٟب َ َ ٍ ٓ ََبا َي ٌَ ُط اُ ٨َّ ٟ
اربامیہنبومیس،اشہؾ،رمعم،زرہیرضحتاسننبامکلےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعاکدفرسا
ہبطخ انس بج ہک فہ ربنم رپ ےھٹیب افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت اک دفرسا دؿ اھت ،اںوہں ےن ہبطخ ڑپاھ افر رضحت اوبرکب
اخومشےھٹیبوہےئےھت،ھچکںیہنوبؽرےہےھت،اںوہںےناہکہکںیمادیمرکاتاھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسزدنہرںیہ
ےگ،اہیںکتہکامہرےدعبااقتنؽرفامںیئےگ،رھپارگدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسااقتنؽرفامےئگوتاہللےناہمترےاسےنمونردیپا
رک دای ےہ ہک سج ےک ذرےعی مت دہاتی اپےت وہ ،سج ےس اہلل اعت ی ےن رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دہاتی یک ےب کش
روسؽ ا ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصیب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وج اغر ںیم دفرسے اسیھت ےھت املسمونں ںیم ےس

اہمترےاومرےکامکلوہےنےکزایدہقحتسمںیہ،اسےئلاوھٹافراؿیک تعیرکف،اؿںیمےساکیامجتعاسےسےلہپصقیلہ
ینب اسدعہ یہ ںیم  تعی رک یکچ یھت  ،افر اعؾ  تعی ربنم رپ وہح  ،زرہی ےن رضحت اسن نب امکل ،اک وقؽ لقن ایک ےہ ،ہک ںیم ےن
رضحترمعریضاہللاعتٰیل ہنع وکاسدؿ انسہکرضحت اوبرکبےس ےتہکوہےئہکربنم رپ ڑچےیھافرربارب ےتہک رےہ،اہیںکتہکفہ
ربنمرپڑچےھافرولوگںےناعؾ تعییک۔
رافی  :اربامیہنبومیس،اشہؾ،رمعم،زرہیرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ہفیلخرقمررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2083

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس٣ ،ح٤س ب ٩جبي ٍ ب٣ ٩لٌ٥

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسث َ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَ َت ِت
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٣زأَ ْة َٓک َ َِّ ٤َ ٠تطُ فٔی َط ِی ٕئ َٓأ َ ََ ٣ز َصا أَ َِ ٪ت ِز ٔج ٍَ َِِٔ ٟیطٔ َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َرأَیِ َت ِ ٔ ِٔ ٪جئ ُِت َو٥َِ ٟ
أَ ٔج ِس َک َٛأََ َّ ٧ضا تُزٔی ُس ا ِِ ٤َ ٟو َت َٗا ََ ٥َِ ٟ ٪ِ ٔ ِ ٢تحٔسٔیىٔی َٓأتِ ٔی أَبَا بَ ُِکٕ

دبعازعلسی نب دبعاہلل  ،اربا میہ نب دعس ،دمحم نب ریبج نب معطم ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسیکدختمںیماکیوعرتآح افریسکزیچےکقلعتموگتفگیک،آپےناےسمکحدایہکفہدفابرہریمےاپسآےئاسےناہک
ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس اتبےیئ ہک ارگ ںیمآؤں افر آپ وک ہن اپؤں وت ایکرکفں ،اس ےس وعرت یک رماد فافت یھت،
آپےنرفامایہکارگےھجمہناپےئ،وتاوبرکبےکاپسآان۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،دمحمنبریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ہفیلخرقمررکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2084

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،سٔیاٗ ،٪یص ب٣ ٩ش ،٥٠كار ٚب ٩طہاب ،حرضت ابوبُک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
اَ ٪ح َّسثَىٔی َٗ ِی ُص بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَارٔ ٔ ٚبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ی ٩أَ ِّ ٣زا َي ٌِ ٔذ ُرو ٥ِ َُٜ٧بٔطٔ
اب ِاْلٔب ٔ َٔ ١حًَّی یُز ٔ َی اہللُ َخٔ٠ی َٔ َة َ٧ب ٔ ِّیطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َ ٔ ٟو ِٓ ٔس بُزَا َخ َة َتت ِ َب ٌُ َ
و ٪أَذَِ َ ٧
دسمد،ییحی،ایفسؿ،سیقنبملسم،اطرؼنباہشب،رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہک
(رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع)ےنزباہخےکفدفےسرفامایہکمتافوٹنںیکدؾڑکپےتروہ،اہیںکتہکاہللاعت یا ےنیبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکہفیلخافراہمرجنیوکایسیابتداھکےئسجےسفہولگںیہمتذعمفرںیھجمس۔
رافی  :دسمد،ییحی،ایفسؿ،سیقنبملسم،اطرؼ نباہشب،رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2085

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىی٨ُ ،سر ،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک ،حرضت جابزہ ب ٩س٤زہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی

َ
َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢یَُٜو ُ ٪اث ِ َ٨ا ًَ َ َ َ
َقیِ ٕع
رش أ ٔ٣ي ّ ٍا َٓ َ٘ا َ ٢کَّ ٤َ ٔ ٠ة  ٥َِ ٟأ ِس ََ ٌِ ٤ضا َٓ َ٘ا َ ٢أبٔی ُِٔ َّ ٧ط َٗا َ ٢ک ُ ُُّ ٠ض َِ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥

دمحم نب ینثم ،دنغر ،ہبعش ،دبعاکلمل ،رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکابرہاریموہںےگ،رھپاسےکدعبآپےنھچکرفامای،ےسجںیمےنانسںیہن،ریمے
فادلےنایبؿایکہکآپےنرفامایہکفہبسےکبسرقشیوہںےگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دنغر،ہبعش،دبعاکلمل،رضحتاجربہنبرمسہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دونمشںافرکشرکےنفاولںوکرھگفںےساکنؽدےنیاکایبؿ...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
دونمشںافرکشرکےنفاولںوکرھگفںےساکنؽدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2086

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َِ َ٘ ٟس صَ َُ ٤ِ ٤ت أَ ِ ٪آ َُ ٣ز ب ٔ َح َلبٕ یُ ِح َت َل ُب ث ُ َّ ٥آ َُ ٣ز بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٓ ُی َؤ َّذ َََ ٟ ٪ضا ث ُ َّ ٥آ َُ ٣ز َر ُج َّل ٓ ََی ُؤَّ٦
َّ
رعّٗا َسٔ٤ي ّ٨ا أَ ِو
ٕ ِلٔ َی رٔ َجا َٕٓ ٢أ ُ َ ِّ
اض ث ُ َّ ٥أ ُ َخاَ ٔ ٟ
اَ ٨َّ ٟ
ُح ََِ ٠ًَ ٚیض ٔ ِ ٥ب ُ ُیو َت ُض َِ ٥وأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َِ ٟو َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَُ َّ ٧ط َیحٔ ُس َ ِ
ٔ٣زِ َ٣ا َتي ِ ٔن َح َش ََ ٨تي ِ ٔن َٟظَ ض ٔ َس ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ٗا٣ ٢ح٤س ب ٩یوسٕ ٗا ٢یو٧ص ٗا٣ ٢ح٤س ب ٩س٠امیٗ ٪ا ٢ابوًبس اہلل ٣ز٣اة
٣ا بين ز ٕٟاٟظاة  ٩٣ا٠ٟح٣ ٥ث ٩٣ ١ساة و٣یـاة ا٤ٟی٣ ٥دٔوؿة

اامسلیع ،امکل ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےنرفامایہکمسقےہاسذاتیکسجےکےضبقںیمریمیاجؿےہ،ںیمےنارادہایکہکڑکلویںےکعمجرکےناکمکحدفں،رھپاذاؿ
م ےناکمکحدفںرھپاکیصخشوکمکحدفںہکولوگںوکامنزڑپاھےئرھپاؿولوگںےکاپساجؤںوجامنزںیمہنآےئوہںافراؿوک
اؿ ےکرھگفں ںیمالج دفں ،مسق ےہاس ذاتیک سج ےک ےضبق ںیم ریمی اجؿ ےہہک مت ںیم ےس یسک وک ہی ادیم وہ ہکفاہں اس یک
ومیٹڈہیایدفرمامۃہنسح(ینعرکبیےکرھکےکدرایمؿوجوگتشوہاتےہ)ںیلمےگوتفہرضفراشعءںیمرشکیوہںےگ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکاامؾےکےئلاجزئےہہکرجمومںافرانگاگہرفںوکا ےناپسآےنافرےنلمےسعنم...
ابب  :ایاکؾاکایبؿ
ایکاامؾےکےئلاجزئےہہکرجمومںافرانگاگہرفںوکا ےناپسآےنافرےنلمےسعنمرکے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2087

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہابً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

َ
ٕ ًَ ِ٩
ًَ ِب َس اہللٔ بِ َٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوک َ َ
یم َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ََ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َت َد ََّ ٠
اَٗ ٪ائ َٔس ٌِ ٛبٕ ٔ ٩ِ ٣بَٔ٨یطٔ ح ٔي َن ًَ ٔ َ
َّ
َّ
َک َحسٔی َث ُط َوَ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ًَ ِ٩
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی َُزِ َوة ٔ َتبُو َک ٓ ََذ َ َ
ک َخ ِٔ ٤شي َن َِ ٟی َّ ٠ة َوآذ َََ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َت ِوبَ ٔة اہللٔ ًَ َِ ٠ي َ٨ا
َ َلِک ٔ٨َ ٣ا ََٓ٠ب ٔ ِث َ٨ا ًَل َی ذََ ٔ ٟ
ییحی نبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،دبعارلنمح نبدبعاہللنب بعکنب امکل ےسرفاتیرکےت ںیہدبعاہلل نب بعکےن ایبؿایک
ہکںیمےنبعکنبامکلوکایبؿرکےتوہےئانسہک(بعکبجانئانیوہےئگوتاؿےکڑلوکںںیمےساکیاؿوکاہھتڑکپرکےلرک
ےتلچےھت)ہک بجفہزغفہوبتک ںیم یبن یلصاہللہیلعفآہل فملس ےکاسھتاجےن ےسرہ ےئگ ،رھپوپریدحثی ایبؿ یک۔افرروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امتؾ املسمونں وک مہ ےس ابت رکےن ےس عنم رفامای،انچہچن مہ ےن اس احتل ںیم اچپس راںیت

سگارںی،افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناالعؿرفامایہکاہللےنامہریوتہبوبقؽرک ی۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،دبعارلنمحنبدبعاہللنببعکنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
انمترکےنےکقلعتموجدحثیوقنمؽےہافراسصخشاکایبؿسجےناہشدتیکآرزفیک۔...
ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
انمترکےنےکقلعتموجدحثیوقنمؽےہافراسصخشاکایبؿسجےناہشدتیکآرزفیک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2088

راوی  :سٌیس بًٔ ٩ي ٍٟ ،یثً ،بساٟزح ٩٤ب ٩خاٟس ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ سٌیس ب٣ ٩شیب

َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َح َّسثَىٔی َّ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َو َسٌٔی ٔس بِ ٔ٩
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َّ
َّ
َّ
َ
َ َ
ُو٪
ُکص َ
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أ َّ ٪أبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢وأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ َِٔ ٟو ََل أ َّ ٪رٔ َج ّاَل یَ ِ َ
 ١ث ُ َّ٥
 ١ث ُ َّ ٥أ ُ ِح َیا ث ُ َّ ٥أ ُ ِٗ َت ُ
 ١فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ث ُ َّ ٥أ ُ ِح َیا ث ُ َّ ٥أ ُ ِٗ َت ُ
أَ َِ ٪ی َت َد َُّٔ ٠وا َب ٌِسٔی َو ََل أَ ٔج ُس َ٣ا أَ ِحُ ُ٠ٔ٤ض ِ٣َ ٥ا َت َد َُِّ ٔ٠ت ََ ٟوز ٔ ِز ُت أَنِّی أ ُ ِٗ َت ُ
١
أ ُ ِح َیا ث ُ َّ ٥أ ُ ِٗ َت ُ
دیعسنبعفیسز،ثیل،دبعارلنمحنباخدل،انب اہشب،اوبہملسدیعسنببیسمےسرفاتیرکےتںیہہکاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
ےن ایبؿ ایکہک ںیم ےن روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس وک رفامےتوہےئ انسہک مسق ےہاس ذاتیک سج ےک ےضبق ںیم ریمیاجؿ
ےہ ہک ارگولگاس وک رکمفہ ہن ہ ےتھجہکفہ ےھجم ےس ےھچیپ رہ اجںیئ افر ںیم اؿ ےک ےئل ہن اپؤں وت ںیم یھبکےھچیپ ہن راتہ ،ںیم انمت رکات
وہںہکںیمراہدخاںیملتقایکاجؤںرھپزدنہایکاجؤں،رھپلتقایکاجؤںرھپزدنہایکاجؤں،رھپلتقایکاجؤںرھپزدنہایکاجؤں۔

رافی  :دیعسنبعفیسز،ثیل،دبعارلنمحنباخدل،انباہشب،اوبہملسدیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
انمترکےنےکقلعتموجدحثیوقنمؽےہافراسصخشاکایبؿسجےناہشدتیکآرزفیک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2089

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اَ ْ ٔ ٟ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ا ٪أَبُو ص َُزیِ َز َة
 ١ث ُ َّ ٥أ ُ ِح َیا ث ُ َّ ٥أ ُ ِٗ َت ُ
 ١ث ُ َّ ٥أ ُ ِح َیا ث ُ َّ ٥أ ُ ِٗ َت ُ
 ١فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓأ ُ ِٗ َت ُ
َٗا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َوز ٔ ِز ُت أَنِّی أ ُ َٗات ٔ ُ
َٓ ١ک َ َ

َي ُ٘وُ ُٟض َّ٩ثَ ََلثّا أَ ِط َض ُس بٔاہللٔ

دبعاہللنبوی ف،امکل ،اوبازلاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکمسقےہاسذاتیک سجےکہضبقںیمریمیاجؿےہ،ںیماچاتہوہںہکدخایک راہںیمگنجرکفں افرلتق ایکاجؤں ،رھپ
زدنہایکاجؤں،رھپ لتقایکاجؤں ،رھپزدنہایکاجؤںرھپلتق ایکاجؤں،اوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعاؿاملکتوک نیتابر ایبؿرکےت
ےھت،افرےتہکہکںیماہللوکوگاہانباتوہں۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،اوبازلاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکارگںیمےلہپیہا ےناکؾےکقلعتماجؿاتیلج...
ابب  :آرزفرکےناکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکارگںیمےلہپیہا ےناکؾےکقلعتماجؿاتیلوجںیمےندعبںیماجان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2090

راوی  :اسحا ٚب ٩نْصً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ َُ ٩ن ِْصٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ َِ ٩ص َّ٤اَ ٕ ٦س ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و
ا٨ِ ٔ ً ٪سٔی أ ُ ُح ْس ذَ َص ّبا ََلَ ِحب َ ِب ُت أَ ََِ ٪ل َیأتِ َٔی ًَل َ َّی ث َ ََل ْث َوً ٔ ِ٨سٔی ُٔ ٨ِ ٣ط زٔی َْ ٨ار َِ ٟی َص َط ِی ْئ أَ ِر ُػ ُس ُظ فٔی َزیِ ًَٕ ٩ل َ َّی أَ ٔج ُس َ٩ِ ٣
کَ َ

َي ِ٘ َبُ٠طُ

ااحسؼنبرصن،دبعارلزاؼ،رمعم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامایہک
ارگ ریمے اپس ادح اہپڑ ےک ربارب وسان وہات وت ںیم دنسپ رکات ہک نیت راںیت یھب اس احؽ ںیم سگرںی ہک اس ںیم ےس اکی دانیر یھب
ریمےاپسرےہ،سجوکںیمےندنییکادایگیئےکےئلہنراھکوہاساحؽںیمہکاےسیصخشوکاپؤںوجاسوکوبقؽرکے۔
رافی  :ااحسؼنبرصن،دبعارلزاؼ،رمعم،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایھچابوتںیکآرزفرکےناکایبؿ...
ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
ایھچابوتںیکآرزفرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2091

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،رعوہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
رع َوةُ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َح َّسثَىٔی ُ ِ

ض ح ٔي َن َح ُّ٠وا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ا ِس َت ِ٘ َبُِ ٠ت ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔی َ٣ا ا ِس َت ِسبَزِ ُت َ٣ا ُس ِ٘ ُت ا َِ ٟض ِس َی َو ََ ٟح َُِ ٠٠ت َ ٍَ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،رعفہےسرفاتیرکےتںیہہکرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےنایبؿایکہکروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک ارگ ںیمےلہپ یہ ےس ا ےن اکؾ ےک قلعتم اجؿاتیل ،وج دعب ںیم ولعمؾ وہا وت ںیم دہی ہنالات ،افر ولوگں
ےکاسھتا جاؾےسابرہوہاجاتسجفتقفہولگا جاؾےسابرہوہےئ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،رعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکارگںیمےلہپیہا ےناکؾےکقلعتماجؿاتیلج...
ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکارگںیمےلہپیہا ےناکؾےکقلعتماجؿاتیلوجںیمےندعبںیماجان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2092

راوی  :حش ٩ب٤ً ٩ز ،یزیس ،حبیب اہلل  ،جابز بً ٩بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس ًَ َِ ٩حبٔیبٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وٖ بٔا ِٟب َ ِیتٔ
َو َس َّ٠َ َٓ ٥َ ٠ب َّ ِي َ٨ا بٔا َِ ٟح ِّخ َو َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ََ َّٜ٣ة َٔل َ ِربَ ٍٕ َخَِ ٠و َ ٩ِ ٣ٔ ٪ذٔی ا ِٔ ٟح َّح ٔة َٓأ َ ََ ٣زَ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُِ َ ٧ ٪ل َ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط َص ِس ْی َٗا ََ ٢وَ ٥َِ ٟی ٍَ ٣َ ٩ِ ُٜأَ َح ٕس ٔ٨َّ ٣ا َص ِس ْی َُي ِ َ ٍ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َوبٔاٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َوأَ ِِ َ ٧ ٪ح ٌَََ ٠ضا ًُ َِ ٤ز ّة َؤ َ ٧ح َََّّ ٔ ِ ١ل َ ٩ِ ٣ک َ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وكَ َِ ٠ح َة َو َجا َئ ًَل ٔ ٌّی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی َُ ٌَ ٣َ ٩ٔ ٤ط ا َِ ٟض ِس ُی َٓ َ٘ا َ ٢أَصِ َُِ ٠٠ت ب ٔ َ٤ا أَ َص َّ ١بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِط َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠نِّٔی َِ ٟو ا ِس َت ِ٘ َبُِ ٠ت ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔی َ٣ا
ََک أَ َح ٔسَ٧ا َي ِ٘ ُ ُ
َٓ َ٘اُٟوا َ ٨ِ َ ٧لِ ُٙ ٔ ٠لٔ َی ٔ٣ىّی َوذ َ ُ
َسا َٗ ُة َوص َُو َیزِمٔی َج َِ ٤ز َة ا َِ َ٘ ٌَ ٟب ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َ٨َ ٟا
ِ
اس َت ِسبَ ِز ُت َ٣ا أَص َِسیِ ُت َوَِ ٟو ََل أَ َّ٣َ ٪عٔی ا َِ ٟض ِس َی ََ ٟح َُِ ٠٠ت َٗا ََ ٢و ََ ٔ ٟ٘ی ُط ُ َ
َص ٔذظ ٔ َخ َّ
اػ ّة َٗا َََ ٢ل بَ َِٔ ١لَبَ ٕس َٗا ََ ٢وکَاِ َ ٧ت ًَائٔظَ ُة َٗ ٔس َِ ٣ت َُ ٌَ ٣ط ََ َّٜ٣ة َوه ٔ َی َحائ ْٔف َٓأ َ ََ ٣ز َصا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ٪

و٪
ٔک ک ُ ََّ ٠ضا َُي ِ َ ٍ أََ َّ ٧ضا ََل َت ُل ُ
ک ا ِ٨َ ٤َ ٟاس َ
َت ُِ ٨ش َ
وٖ َو ََل ُت َؼل ِّی َحًَّی َت ِل ُض َز َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَُٟوا ا َِ ٟب ِل َحا َئ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َت َِ ٨لَ ُ٘ ٔ ٠
ب ٔ َح َّح ٕة َوًُ َِ ٤زة ٕ َوأََ ِ ٧ل ُٙ ٔ ٠ب ٔ َح َّح ٕة َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ ِّ
ی ٙأَ َِ ٪ی َِ ٨لَ ٌَ ٣َ َٙ ٔ ٠ضا ِلٔ َی اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨یَٓ ٥ا ًِ َت ََ ٤ز ِت ًُ َِ ٤ز ّة
اٟؼ ِّس ٔ

فٔی ذٔی ا َِ ٟح َّح ٔة َب ٌِ َس أَیَّأ ٦ا َِ ٟح ِّخ

نسح نب رمع ،سیدی ،بیبح اہلل  ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکاسھتےھت،مہےن جحاک ا جاؾابدناھ ،افرمہولگذی اہجحلیکوچیھتاترخیوک ےچنہپ وتیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنولوگں وک
مکحدایہکاخہنہبعکافرافصرمفہاک راػرکںیافرمہاسوکرمعہانبڈاںیل ،افروساےئاسصخشےکسجےکاپسدہیوہ،مہبس
ا جاؾوھکؽدںی۔اجربنبدبعاہللاکایبؿےہہکوساےئیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسافرہحلطےکاپسدہیاکاجونرںیہناھت،افررضحت
یلع نمی ےس آےئ ےھت۔ اؿ ےک اپس دہی یھت۔ اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن اس زیچ یک تین یک سج یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن یک ےہ ولوگں ےن رعض ایک ہک مہ ولگ ینم ںیم یک رطػ ےلچ اس احؽ ںیم ہک مہ ولوگں ےس ینم کپٹ ریہ یھت ،روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکارگںیمےلہپےسفہاجؿاتیلوجدعبںیمولعمؾوہا،وتںیمدہیہنالاتافرارگریمےاپسدہیہن
وہیت وت ںیم ا جاؾ وھکؽ داتی ،اجرب اک ایبؿ ےہ ہک رساہق سج فتق رمجہ ہبقع وک رکنکایں امر رےہ ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسےلم،افر وپاھچہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکہیمکحرصػمہولوگںےکےئلےہ؟آپےنرفامایہکںیہنہکلب
ہشیمہےکےئلےہ،رضحتاعہشئ ںیچنہپوتضیحیکاحتلںیمںیھت،وتاںیہنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکامتؾاراکؿادا
رکںی ،رگم  راػ ہن رک ںی افر ہن امنز ڑپںیھ بج کت ہک اپک ہن وہاجںیئ ،بجولگ اقمؾ احطبء ںیم ارتے وت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل
ہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکآپجحافررمعہرکےکفا سوہںےگ،افرںیمرصػجحرکفںیگآپےن
دبعارلنمحنبایبرکبوکمکحدایہکفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےکاسھتاقمؾمیعنتکتاجنچںحناہچنرضحتاعہشئریضاہلل
اعتٰیلاہنعےناایؾجحسگرےنےکدعبذیاہجحلںیمرمعہایک۔
رافی  :نسحنبرمع،سیدی،بیبحاہلل،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکاکشااسیافرااسیوہات...

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکاکشااسیافرااسیوہات

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2093

راوی  :خاٟس ب٣ ٩د٠س ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢یحٌی ب ٩سٌیسً ،بساہلل بً ٩ا٣ز ب ٩ربیٌہ

یٌ َة َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩رب ٔ َ
َح ُسىٔی َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ِٔذِ
َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة أَر َٔ ٚأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢ی َت َر ُج َّل َػاّ ٔ ٟحا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔی َی ِ ُ
َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َػ ِو َت ِّ
ک َٓ ََ ٨ا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی
ُح ُس َ
اٟش ََلحٔ َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص َذا َٗا ََ ٢س ٌِ ْس یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٔجئ ُِت أَ ِ ُ

١
ِِ َو َجٔ٠ی ُ
َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َُ ٔل َیل ُط َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ َو َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٗا َ ٢ب ٔ ََل ْ ٢أَ ََل َِ ٟی َت ٔط ٌِزٔی َص ِ ١أَبٔیت َ َّن َِ ٟی َّ ٠ة ب ٔ َواز ٕ َو َح ِولٔی ِٔذ ٔ ْ
َٓأ َ ِخب َ ِ ٍ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اخدل نبدلخم،امیلسؿنب البؽ ،ییحینبدیعس،دبعاہلل نب اعرم نبر ہعیےسرفاتی رکےتںیہاںوہںےنایبؿ ایک ہک رضحت اعہشئ
ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک اکی رات یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دنین ہن آح  وت آپ ےن رفامای ہک وکح   کی آد ی ریمے
اسویھتں ںیم ےس وہات وج رات وک ریمی ابہگنین رکات ،اےنت ںیم مہ ےن ایھتہر یک آفاز ینس ،آپ ےن رفامای وکؿ آد ی ےہ؟ وجاب الم
دعسوہں،آپیکرگناینےکےئلاحرضوہاوہں،انچہچنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوسرےہ،اہیںکتہکمہےنآپےکرخاےٹیک
آفازینس،اوبدبعاہلل(اخبری)ےناہکہکرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعاکایبؿےہہک البؽےناہک،اکشںیماےسیلگنجںیمرات
سگاراتاتہکریمےاردرگداذرخافرلیلجاسوہیت۔
رافی  :اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،دبعاہللنباعرمنبر ہعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿافرملعیکانمترکےناکایبؿ...

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
رقآؿافرملعیکانمترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2094

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ
آُ َٓ ٪ض َو َی ِتُ٠و ُظ آَ٧ا َئ َّ
َّ
ٔیت ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا أُوت َٔی
اِ ٠ٟی َٔ ١واَ ٨َّ ٟضارٔ َي ُ٘و َُِ ٟ ٢و أُوت ُ
ُق َ
َو َسََ ٥َ ٠ل َت َحا ُس َس َِٔل فٔی اث ِ ََ ٨تي ِ ٔن َر ُج ْ ١آ َتا ُظ اہللُ ا ِِ ُ ٟ
١
َ ١و َر ُج ْ ١آ َتا ُظ اہللُ َّ ٣اَل یُ ُِ٘ ٔٔ ٨طُ فٔی َح ِّ٘طٔ ٓ ََی ُ٘و َُِ ٟ ٢و أُوت ُ
ٔیت ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا أُوت ٔ َی َُِ ٠ٌََ ٟٔت َ٤َ ٛا َئ ٌَِ ُ
َص َذا َُِ ٠ٌََ ٟٔت َ٤َ ٛا َئ ٌَِ ُ

نامثؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،اشمع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن
رفامایہکدسح(رکش)دفآدویمںےکوسایسکےکےئلاجزئںیہن،اکیفہصخشسجوکاہللےنرقآؿاکملعدایافرفہاےسدؿرات
التفترکاتےہ(،افرےننسفاال)اتہکےہ،اکشےھجمیھبایسرطحاتلم،سجرطحاےسالمےہ،وتںیمیھبفاسییہرکاتاسیجفہرکاتےہ،
دفرسافہصخشسجوکاہللےنامؽدایافرفہاہللےکراےتسںیمرخچرکاتےہ(دےنھکیفاال)اتہکےہہکاکشےھجمیھباتلماسیجہکاےسالم
ںیمیھبایسرطحرخچرکات،مہےسہبیتقےنوباہطسرجریہیدحثیایبؿیکےہ۔
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،رجری،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسآرزفاکایبؿوجرکمفہےہ۔...
ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اسآرزفاکایبؿوجرکمفہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2095

راوی  :حش ٩ب ٩ربیٍ ،ابواَلحوؾً ،اػ ،٥نرض ب ٩ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َِ ٟو ََل أَنِّی
ؾ ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَلِ َ ِح َو ٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل َت َت َِ ٨َّ ٤وا ا ِِ ٤َ ٟو َت ََ ٟت َِ ٨َّ ٤ی ُت

نسحنبرعیب،اوباالوحص،اعمص،رضننباسن ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکارگںیمیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئہناتنسہکومتیکانمتہنرکفوتںیمانمترکات۔
رافی  :نسحنبرعیب،اوباالوحص،اعمص،رضننباسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اسآرزفاکایبؿوجرکمفہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2096

راوی ٣ :ح٤سً ،بسہ ،اب ٩ابی خاٟسٗ ،یص

َّاب بِ َ ٩اَلِ َ َر ِّت َن ٌُوزُ ُظ َو َٗ ِس ِاَ ٛت َوی َس ِب ٌّا َٓ َ٘ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِِ َٗ ٩ی ٕص َٗا َ ٢أَ َت ِي َ٨ا َخب َ
َِ ٟو ََل أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضاَ٧ا أَ ِِ َ ٧ ٪سًُ َو بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت ََ ٟس ًَ ِو ُت بٔطٔ
دمحم ،دبعہ ،انب ایب اخدل ،سیق ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ن بب نب ارت ےک اپس اؿ یک ایعدت ےک ےئل
آےئ،اسفتقاںوہںےناستداغوگلاےئےھت،اںوہںےناہکہکارگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہوکومتیکداعرکےن
ےسعنمہنرفامےتوتںیمایکسداعرکات۔
رافی  :دمحم،دبعہ،انبایباخدل،سیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اسآرزفاکایبؿوجرکمفہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2097

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا ٦ب ٩یوسٕ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ابوًبیس سٌس بً ٩بیس (ًبساٟزح ٩٤ب ٩ازہز

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ِ ًَ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل یَ َت َ٤ىَّی أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟو َت ِ ٔ َّ٣ا ُِ ٣ح ٔش ّ٨ا َٓ٠َّ ٌََ ٠طُ َیز ِ َزا ُز َوِ ٔ َّ٣ا ُٔ ٣شیئّا َٓ٠َّ ٌََ ٠طُ َي ِش َت ٌِت ُٔب ٗا ٢ابوًبس اہلل أَبٔی
ًُب َ ِی ٕس ا ِس ُُ ٤ط َس ٌِ ُس بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َِ ٣ول َی ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَ ِز َص َز
دبع اہلل نب دمحم ،اشہؾ نب وی ف ،رمعم ،زرہی ،اوبدیبع دعس نب دیبع (دبعارلنمح نب ازرہ ےک آزاد رکدہ) ےس رفاتی رکےت ںیہ
اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکح  صخش ومت یک انمت ہن رکے اس ےئل ہک ای وت
وکیناکروہاگ،وتتہبنکممےہہکفہافریکینرکے،ایدباکروہاگوتتہبنکممےہہکفہابزآاجےئ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾنبوی ف،رمعم،زرہی،اوبدیبعدعسنبدیبع(دبعارلنمحنبازرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشاکہیانہکہکارگاہلل(دہاتیرکےنفاال)ہنوہاتوتمہدہاتیہناپےت...
ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
یسکصخشاکہیانہکہکارگاہلل(دہاتیرکےنفاال)ہنوہاتوتمہدہاتیہناپےت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2098

راوی ً :بساً ،٪بساٛ ٪ے واٟس ،طٌبہ ،ابواسحا ،ٚحرضت بزاء بً ٩ازب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ِ ٔ ِس َح َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٩ِ ًَ ٚا ِٟب َ َ ٍا ٔ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا َ ٢ک َ َ
اب بَ َی َ
اق بَ ِلٔ٨طٔ َي ُ٘و َُِ ٟ ٢و ََل أََ ِ ٧ت َ٣ا اصِ َت َسیِ َ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٩و ََل َت َؼ َّس ِٗ َ٨ا
اب یَ ِو َ ٦اَلِ َ ِحزَ ٔ
َی ُِ ُ٘ ٨
اب َو َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت ُط َو َاری اٟتُّ َ ٍ ُ
٨َ ٌَ ٣َ ١ا اٟتُّ َ ٍ َ
َو ََل َػ َِّ ٠ي َ٨ا َٓأَِ٧زَٔ ٩َِ ٟسٜٔي َّ ٨ة ًَ َِ ٠ي َ٨ا ِ ٔ َّ ٪اَلِ ُل َی َو ُربَّ َ٤ا َٗا َ ٢ا ََِ ٤َ ٟل َٗ ِس َب َِ ِوا ًَ َِ ٠ي َ٨ا ِٔذَا أَ َرازُوا ٓٔت ِ َّ ٨ة أَبَ ِي َ٨ا أَبَ ِي َ٨ا یَ ِز َٓ ٍُ ب ٔ َضا َػ ِو َتطُ
دبعاؿ،دبعاؿ ےکفادل ،ہبعش،اوبااحسؼ،رضحترباء نباعزبریضاہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی رکےت ںیہاںوہں ےنایبؿایکہک
گنج ازحاب ےک دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں ےک اسھت یٹم ااھٹ رےہ ےھت ،افر ںیم ےن داھکی ہک آپ ےک ٹیپ یک
دیفسیوکیٹمےنڈکھایلاھتآپرفامرےہےھت،ہکارگوتہنوہات،وتمہدہاتیہناپےت،ہنمہدصہقدےتیافرہنمہامنزڑپےتھ،اس
ےئلمہرپہنیکسانزؽرفام،ےبکشولوگںےنمہرپملظایک ےہ،بجاںوہںےنہنتفاکارادہایکوتمہ ےنااکنرایک،مہےنااکنررکدای
افراسوکدنلبآفازےسرفامےت۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاؿےکفادل،ہبعش،اوبااحسؼ،رضحترباءنباعزبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دونمشںےکاقمہلبیکآرزفےکرکمفہوہےناکایبؿ۔...
ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
دونمشںےکاقمہلبیکآرزفےکرکمفہوہےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2099

٣وسی بً٘ ٩بہ ،سا ٥ٟابوا٨ٟرض (ً٤ز بً ٩بیس اہلل ٛے آزاز َکزہ
راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤سٌ٣ ،اویہ ب٤ً ٩زو ،ابواسحاٰ ،ٚ
َُل ٦اور اٛ ٪ے کاتب ت٬ے)

َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ِ ٔ ِس َح َ
رض َِ ٣ول َی
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟأَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٚ

َُقأِتُ ُط َٓإٔذَا ٓ ٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ًُ ََ ٤ز بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ َوک َ َ
ا ٪ک َات ٔ ّبا َُ ٟط َٗا ََ َٛ ٢ت َب َِِٔ ٟیطٔ ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی أَ ِوفَی ٓ َ َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َت َت َِ ٨َّ ٤وا َ٘ ٔ ٟا َئ ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َو َسُ٠وا اہللَ ا ٌَِ ٟآ َٔی َة

دبعاہللنبدمحم،اعمفہینبرمعف ،اوبااحسؼ،ومٰیسنبہبقع،اسملاوبارضنل(رمعنبدیبعاہللےکآزادرکدہالغؾافراؿےکاکبتےھت)
ےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکاؿےکاپسرضحتدبعاہللنبایبافیفےنطخاھکلاھتںیمےناسوکڑپھرکانسایوتاس
ںیماھکلاھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکدونمشںےکاقمہلبیکانمتہنرکفافراہللےساعتیفیکدروخاتسرکف۔
رافی  :دبع اہلل نب دمحم ،اعمفہی نب رمعف ،اوبااحسؼ ،ومٰیس نب ہبقع ،اسمل اوبارضنل (رمع نب دیبع اہلل ےک آزاد رکدہ الغؾ افر اؿ ےک
اکبتےھت)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ظفلول(ارگ)ےکاامعتسؽےکاجزئوہےناکایبؿ...
ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
ظفلول(ارگ)ےکاامعتسؽےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2100

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪ابواٟز٧ازٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س

ض ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن
ََک ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا أَبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ ٢ذ َ َ
َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ط َّساز ٕ أَه ٔ َی َّأًٟی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ُُ ٨ِ ٛت َرا ٔج ّ٤ا ا َِ ٣زأَ ّة َُٔ ٩ِ ٣يِ ٍ ٔبَ ِّي َٕ ٨ة َٗا َََ ٢ل

ِک ا َِ ٣زأَ ْة أَ ًِ َِ ٨َ ٠ت
تَٔ ٠

یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اوبازلاند،اقمسنبدمحمےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےناعلؿ
رکےنفاولںاکذرکایکوتدبعاہللنبدشادےناہکہکہیفیہوعرتےہسجےکقلعتمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاھت

ہکارگںیمیسکوعرتوکریغبوگاہےک راسگررکات(وتایسوکرکات)اںوہںےناہکہکںیہناسوعرتےناالسؾںیماالعہین(شحف)ایک
اھت۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اوبازلاند،اقمسنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
ظفلول(ارگ)ےکاامعتسؽےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2101

راوی ً :لی ،سٔیا٤ً ، ٪زً ،لاء

َْخ َد ًُ َ٤زُ َٓ َ٘ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َح َّسثَ َ٨ا ًَ َلائْ َٗا َ ٢أَ ًِ َت َ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ئٓ َ َ
اٟؼَّ ََل َة یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َر َٗ َس اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َو ِّ
ض َو َٗا َ٢
ِط َي ُ٘و َُِ ٟ ٢و ََل أَ ِ ٪أَ ُط ًََّ ٙل َی أ ُ ًَّٔ٣ی أَ ِو ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
اٟؼب ِ َیا َُ َ ٓ ٪
َْخ َد َو َرأِ ُسطُ َي ِ٘ ُ ُ

ُسٔ َِیا ُ ٪أَي ِّـا ًَل َی أ ُ ًَّٔ٣ی ََل َ َِ ٣زتُ ُض ِ ٥بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َص ٔذظ ٔ َّ
ِ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
اٟشا ًَ َة َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّ َ

َْخ َد َوصُ َو َی َِ ٤شحُ ا ِ٤َ ٟا َئ ًَ ِٔ ٩ط ِّ٘طٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ٔذظ ٔ اٟؼَّ ََل َة َٓ َحا َئ ًُ َ٤زُ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َر َٗ َس اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َوا ِٟو ٔ َِ ٟسا َُ َ ٓ ٪

ِط
َي ُ٘و ُُ َّ ٧ِٔ ٢ط ََِ ٠ٟوٗ ُِت َِ ٟو ََل أَ ِ ٪أَ ُط ًََّ ٙل َی أ ُ ًَّٔ٣ی َو َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َح َّسثَ َ٨ا ًَ َلائْ َِ ٟی َص ٓ ٔیطٔ ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّ٣ا ًَ ِْ ٤زو َٓ َ٘ا ََ ٢رأِ ُس ُط َي ِ٘ ُ ُ
َو َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ یَ َِ ٤ش ُح ا ِ٤َ ٟا َئ ًَ ِٔ ٩ط ِّ٘طٔ َو َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َِ ٟو ََل أَ ِ ٪أَ ُط ًََّ ٙل َی أ ُ ًَّٔ٣ی َو َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ُِٔ َّ ٧ط ََِ ٠ٟوٗ ُِت َِ ٟو ََل أَ ِ ٪أَ ُط َّٙ
ض ًَ ِ٩
ًَل َی أ ُ ًَّٔ٣ی َو َٗا َِٔ ٢بِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسثَ َ٨ا ََ ٩ْ ٌِ ٣ح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ُ ٩ش٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ز ٕو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

یلع ،ایفسؿ  ،رمع،اطعء  ،ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رات اشعء یک امنز ںیم دری
یک،وترضحترمعےلکنافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزاکفتق وہایگوعرںیتافرےچبوسےئگ،روسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ابرہآےئاساحؽںیمہکآپےکرسےساپینکپٹراہاھت،افررفامرےہےھتہکارگںیماینپاتمرپایرفامایہکولوگں

رپاشؼہناجاتن(افرایفسؿ ےنایتموکلقنایک)وتںیم اؿ وکاسفتق امنزڑپےنھاک مکحداتی،انب رججیےن وباہطس ،اطعء،انبابعس
لقن ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس امنز ںیم دری یک وت رضحت رمع آےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل وعرںیت افر ےچب وس
ےئگ،انچہچنآپابرہرشتفیالےئاساحؽںیمہکآپیکویٹپنکںےساپینکپٹراہاھت،افررفامرےہےھتہکیہیفتقامنزاکےہارگ
ںیماینپاتمےکےئلدوشار ہناجاتن(وتایسفتقامنزڑپےنھاکمکحداتی)افررمعفایبؿرکےتںیہہکآپےکرسےساپینکپٹراہاھت،
افر انب رججی ےن اہک ہک آپ اینپ ویٹپنکں ےس اپین وپھچن رےہ ےھت ،افر رمع ےن اہک ہک ارگ ںیم اینپ اتم ےک ےئل اشؼ ہن اجاتن ،افر
اربامیہنبذنمرےنوباہطسنعمدمحمنبملسم،رمعف،اطعء،رضحتانبابعس،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :یلع،ایفسؿ،رمع،اطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
ظفلول(ارگ)ےکاامعتسؽےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2102

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یث ،جٌَف ب ٩ربیٌہً ،بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
یٌ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و ََل أَ ِ ٪أَ ُط ًََّ ٙل َی أ ُ ًَّٔ٣ی ََلَ َِ ٣زتُ ُض ِ ٥ب ٔ ِّ
اٟش َوا ٔک
ییحی نب ریکب ،ثیل ،رفعج نب ر ہعی ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکارگںیماینپاتمےئلیکاشؼہناجاتنوتاؿوکوسماکاکمکحداتی۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،رفعجنبر ہعی،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
ظفلول(ارگ)ےکاامعتسؽےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2103

راوی ً :یاغ ب ٩وٟیسً ،بساَلًلی ،ح٤یس ،ثابت ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا ًَی ُ
َّاغ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢و َاػ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ض ٓ ََب َ َّ ٠أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و َُّ ٣س بٔی َّ
آِ َّ
اض ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
اٟظ ِضزُ
اٟظ ِضز ٔ َو َو َاػ َ ١أُْ َ ٧
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٥َ ٠
َ
وَ ٪ت ٌَ ُُّ َ٘ ٤ض ِِ ٥نِّٔی َِ ٟش ُت ِٔ ٣ث َِ ٥ِ ُٜ٠نِّٔی أَهَ ُّ ١یُ ِلٌ ُٔ٤ىٔی َربِّی َو َي ِش٘ٔي ٔن َتا َب ٌَ ُط ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِٔ٣ُ ٩ي َ ٍ َة ًَ ِ٩
ََ ٟو َاػُِ ٠ت و ٔ َػ ّاَل یَ َس َُ ا َِ ٤ُ ٟت ٌَ َِّ ُ٘ ٤

ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ایعش نب فدیل ،دبعاالیلع ،دیمح ،اثتب ،رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
آرخیےنیہمںیم وتمارترفزے رےھک،افرھچکولوگںےن یھب ےپ درےپرفزےرےھک،یبن یلصاہللہیلعفآہلفملسوکبج ہیربخیلموت
رفامایہکارگہنیہمابملوہاتوتںیماسدقروتمارترفزےراتھک،ہکولگاینپیتخسوکوھچڑدےتی،ںیممتاسیجںیہنوہں،ےھجموتریمارب
الھکاتےہافرالپاتےہ،امیلسؿنبریغمہےناثتبےساںوہںےنرضحتاسنےساںوہںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسیک
اتمتعبںیمرفاتیایکےہ۔
رافی  :ایعشنبفدیل،دبعاالیلع،دیمح،اثتب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
ظفلول(ارگ)ےکاامعتسؽےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2104

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی( ،زوَسی س٨س) ٟیثً ،بساٟزح ٩٤ب ٩خاٟس ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخبَ ٍََ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َٗا ََّ ٢
ٔیس بِ َ٩
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ََّ ٪سٌ َ
َٗ ١ا َ ٢أَ ُّی٥ِ ُٜ
ک تُ َو ٔ
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟو ٔ َػا َٔٗ ٢اُٟوا َٓإَٔ َّ ٧
اػ ُ
َ
ِ َٟز ٔ ِزتُ٥ِ ُٜ
ِٔ ٣ثلٔی ِنِّٔی أَب ٔ ُ
یت یُ ِلٌ ُٔ٤ىٔی َربِّی َو َي ِش٘ٔي ٔن َٓ َ٤َّ ٠ا أَبَ ِوا أَ َِ ٪ی َِ ٨ت ُضوا َو َاػ َ ١بٔض ٔ ِ ٥یَ ِو ّ٣ا ث ُ َّ ٥یَ ِو ّ٣ا ث ُ ََّ ٥رأَ ِوا ا ِٟض ٔ ََل ََ٘ َٓ ٢ا ََِ ٟ ٢و َتأ َّ َ
کَا ِ٨َ ٤ُ ٟک ِّ ُٔ َٟ ١ض ِ٥
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی(،دفرسیدنس)ثیل،دبعارلنمحنباخدل،انباہشب،دیعسنببیسمےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن
ایبؿایکہکرضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےپدرےپرفزےرےنھکےس عنم
رفامایہکمتںیمھجماسیجوکؿےہ،ںیموتاساحؽںیمراتسگاراتوہںہکےھجمریماربالھکاتےہافرالپاتےہ،بجولگہنامےنوت
آپ ےن اکیدؿ رھپ دفرسےدؿ الم رک رفزے رےھک ،رھپولوگں ےن اچدنداھکی ،وت آپ ےن ہیبنت ےک  رر رپ رفامای ہک ارگ اچدندری
ےساتلکنوتںیمزایدہرفزےراتھک۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی(،دفرسیدنس)ثیل،دبعارلنمحنباخدل،انباہشب،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
ظفلول(ارگ)ےکاامعتسؽےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2105

راوی ٣ :شسز ،ابواَلحوؾ ،اطٌث اسوز ب ٩یزیس ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

یس ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َسأ َ ُِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ؾ َح َّسثَ َ٨ا أَ ِط ٌَ ُث ًَ ِ ٩اَلِ َ ِس َوز ٔبِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَلِ َ ِح َو ٔ
َّ
ْص ِت بٔض ٔ ِ ٥اُ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة ُُِٗ ٠ت
َو َس ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح ِسرٔ أَ ٔ ٩َ ٣ا ِٟب َ ِیتٔ ص َُو َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت ٓ ََ٤ا َُ ٟض ِ ٥َِ ٟ ٥یُ ِسخُٔ٠و ُظ فٔی ا ِٟب َ ِیتٔ َٗا َِ َٗ ٪َّ ٔ ِ ٢و َٔ ٣ک َٗ َّ َ

ٓ ََ٤ا َطأ ِ ُ ٪بَابٔطٔ ُِ ٣ز َت ٔٔ ٌّا َٗا َ ١َ ٌََ ٓ ٢ذَا ٔک َٗ ِو ُٔ ٣ک ُ ٔ ٟی ِسخُٔ٠وا ََ ٩ِ ٣طاُُا َو َی ٌُِ ٨َ ٤وا ََ ٩ِ ٣طاُُا َوَِ ٟو ََل أَ َِّ َٗ ٪و َٔ ٣ک َحس ْ
ٔیث ًَ ِض ُسص ُِ٥
اٖ أَ ِ ٪تُ َِٔ ٨
ق
بٔا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َٓأ َ َخ ُ
ُک ُُٗ٠وب ُ ُض ِ ٥أَ ِ ٪أ ُ ِزخٔ َ ١ا َِ ٟح ِس َر فٔی ا ِٟب َ ِیتٔ َوأَ ِ ٪أَ ِٔ ٟؼ ِ ٙبَابَ ُط فٔی اَلِ َ ِر ٔ
دسمد ،اوباالوحص ،اثعش اوسد نب سیدی ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسمیطحےکقلعتموپاھچہکایکفہیھباخہنہبعکںیمدالخےہ؟آپےنرفامایہکاہں،ںیم ےنوپاھچہک
رھپویکںاسوکاخہن ہبعک ںیمدالخںیہنرکےت،آپےن رفامایہکاہمتری وقؾےکاپسرخچمکوہایگ اھتںیم ےنوپاھچ ہکرھپاس اک
درفازہویکںاچینےہ،آپےنرفامایہکاہمتریوقؾےناسےئلااسیایکہکسجوکاچںیہادنرآےندںی،افرسجوکاچںیہرفکدںی،
ارگاہمتریوقؾاکزامہناجتیلہےسرقبیہنوہاتوتےھجمادنہشیہنوہاتہکاؿےکدؽاسوکرکمفہںیھجمسےگ،وتںیممیطحوکاخہنہبعک
ںیمدالخرکداتی،افراسےکدرفازےوکزنیمےسالمداتی۔
رافی  :دسمد،اوباالوحص،اثعشاوسدنبسیدی،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
ظفلول(ارگ)ےکاامعتسؽےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2106

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
اض َواز ٔ ّیا َو َس َِ َٜ ٠ت اَلِ َ ِن َؼا ُر َواز ٔ ّیا أَ ِو ٔط ٌِ ّبا ََ ٟش َُ ِٜ٠ت َواز ٔ َی اَلِ َ ِن َؼارٔ
َِ ٟو ََل ا ِٟض ٔ ِح َزةُ َلُ ٨ِ ُٜت ا َِ ٣زأّ ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َوَِ ٟو َسَ ٠
َک اُ ٨َّ ٟ

أَ ِو ٔط ٌِ َب اَلِ َ ِن َؼارٔ

اوباامیلؿ ،بیعش ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک ارگ رجہت ہن وہیت ،وت ااصنر ںیم ےس اکیصخش وہات افر ارگ بسولگفادی ںیم ےتلچ افر ااصنر

اکیایٹںیمےتلچوتںیمااصنریکفادیایایٹںیماتلچ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
ظفلول(ارگ)ےکاامعتسؽےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2107

٣وسی ،وہیب٤ً ،زو ب ٩یحٌی ً ،باز ب ٩ت٤یً ،٥بساہلل ب ٩زیس
راوی :
ٰ

وسی َح َّسث َ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ی ِحٌَی ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤یِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اض َواز ٔ ّیا أَ ِو ٔط ٌِ ّبا ََ ٟش َُ ِٜ٠ت َواز ٔ َی اَلِ َ ِن َؼارٔ َو ٔط ٌِ َب َضا َتا َب ٌَ ُط أَبُو
َٗا ََِ ٟ ٢وَلَ ا ِٟض ٔ ِح َزةُ َلُ ٨ِ ُٜت ا َِ ٣زأّ ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َوَِ ٟو َس ََ ٠
ک اُ ٨َّ ٟ
اٟتَّیَّا ٔح ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ِّ
اٟظ ٌِ ٔب

ومیس،فبیہ،رمعفنبییحی،ابعدنبمیمت،دبعاہللنبزدییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکارگرجہتہنوہیت،وتااصنرںیمےساکیصخشوہاتافرارگبسولگفادیںیمےتلچافرااصنراکیایٹںیم
ےتلچ وت ںیم ااصنر یک فادی ای ایٹ ںیم اتلچ۔ ظفل بیعش (ایٹ) ںیم اوباایتلح ےن رضحت اسن ےس اںوہں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےساسیکاتمتعبںیمرفاتیایکےہ۔
رافی  :ومٰیس،فبیہ،رمعفنبییحی،ابعدنبمیمت،دبعاہللنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿفامنز،رفزہ،رفا ضافرایاکؾںیمےچسآد ییکربخفادحےکاجزئوہےناکایبؿ...

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اذاؿفامنز،رفزہ،رفا ضافرایاکؾںیمےچسآد ییکربخفادحےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2108

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟوہاب ،ایوب َٗلبہ٣ ،اٟک

ک بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔ
ث َٗا َ ٢أَ َت ِي َ٨ا أ ٨َّ ٟي َّی
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َح َّسث َ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رٓ ٔی ّ٘ا
ٔرش َ
وَٓ ٪أ َ َٗ ِ٨َ ٤ا ً ٔ َِ ٨س ُظ ً ِ ٔ
یَِ ٟ ٩ی َّ ٠ة َوک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح َُ ٩طب َ َب ْة َُ ٣ت َ٘ارٔب ُ َ

َ
َ
َ
ی٤وا ٓ ٔیض ٔ ِ٥
َٓ َ٤َّ ٠ا هَ  َّ٩أََّ٧ا َٗ ِس ا ِط َت َض ِي َ٨ا أَصِ َ٨َ ٠ا أَ ِو َٗ ِس ا ِط َت ِ٘ َ٨ا َسأ َ٨َ ٟا ًَ ََّ ٩ِ ٤ت َز ِ٨َ ٛا َب ٌِ َسَ٧ا َٓأ ِخبَ ٍَِ٧ا ُظ َٗا َِ ٢ار ٔج ٌُوا ِلٔ َی أَصِٔ٠یَٓ ٥ِ ُٜأٗ ٔ ُ
ُ
رض ِت اٟؼَّ ََلةُ َٓ ُِ ٠ی َؤ ِّذ َِ ٪ل٥ِ ُٜ
َو ًَ ِّ٤ُ ٠وص َُِ ٥و ُ٣زُوص َُِ ٥وذ َ َ
ََک أَ ِط َیا َئ أَ ِح َٔو َُضا أَ ِو ََل أَ ِح َٔو َُضا َو َػ ُّ٠وا َ٤َ ٛا َرأَیِت ُُ٤ونٔی أ َػل ِّی َٓإٔذَا َح َ َ
أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛو َِ ٟی ُؤ َّ ٥ِ ُٜ٣أَ ِٛبَ ٍُ ُ٥ِ ٛ

دمحمنبینثم،دبعاولاہب،اویبالقہب،امکلےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکمہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم
احرضوہےئمہولگوجاؿافرمہرمعےھت،مہآپےکاپسسیبراتکترےہ،افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملستہبرہمابؿ
ےھت،بجآپوکایخؽوہاہکمہا ےنرھگفاولںیکوخاشہرک رےہںیہایہیہکمہرپاشؼسگرراہےہوتآپےنمہےسدرای تایک
ہکمہےنا ےنےھچیپنکولوگںوکوھچڑاےہ،انچہچنمہولوگںےناتبای،وتآپےنرفامایہکمتولگا ےنا ےنرھگفاولںوکمکحدف،افر
اؿ ںیم روہ ،افر اںیہن ملع اھکسؤ افر ایھچ ابوتں اک مکح دف ،افر دنچ ابںیت آپ ےن رفامںیئ وج ےھجم اید ںیہ ،ای اید ںیہن رںیہ( ،رفامای) مت
امنز ڑپوھ سجرطح ےھجم متےن امنز ڑپےتھ وہےئداھکی ےہ ،بج امنز اکفتقآاجےئ وت مت ںیم ےس اکیصخش اذاؿےہک افر مت ںیم
ےسڑباآد یاامتمرکاےئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہب،اویبالقہب،امکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ

اذاؿفامنز،رفزہ،رفا ضافرایاکؾںیمےچسآد ییکربخفادحےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2109

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،تییم ،ابوًث٤ا ،٪اب٣ ٩شٌوز

ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩اٟت َّ ِی ٔ ِّ
یم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤

یَ ِ َّ٩ٌَ ٨َ ٤أَ َح َس ُ ٥ِ ٛأَذَا ُ ٪ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ٣ٔ ٢س ُحورٔظ ٔ َٓإُٔ َّ ٧ط یُ َؤ ِّذ ُ ٪أَ ِو َٗا َ ٢یُ َ٨ازٔی ٟٔيَ ٍِ ٔج ٍَ َٗائ ََٔ ٥ِ ُٜ٤ویُ َِّ ٨ب َط َ٧ائ ََٔ ٥ِ ُٜ٤وَِ ٟی َص ا ِِ َٔ ٟحزُ أَ َِ ٪ي ُ٘و َ٢
َص ََ ٜذا َو َج ََ ٍَ ٤ی ِحٌَی َِ َّٔ ٛیطٔ َحًَّی َي ُ٘و َ ٢صَ ََ ٜذا َو ََّ ٣س َی ِحٌَی ِ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ َّ
اٟشبَّابَ َتي ِ ٔن
دسمد،ییحی،یمیت ،اوبنامثؿ،انبوعسمدےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمت
ںیم ےس یسک وک البؽ یک اذاؿ رحسی اھکےن ےس ہن رفےک ،اس ےئل ہک فہ اذاؿدےتی ںیہ ،ای رفامای ہک اکپرےت ںیہ ،اس ےئل ہک مت ںیم
امنز ڑپےنھفاےلامنز ےس افرغ وہ اجںیئ ،افر مت ںیم ےس وسےنفاےل اجگ اجںیئ ،افر  رج اک فتق ہی ںیہن ےہ ہک اس رطح وہ افر
ییحیےنا ےناہوھتںوکٹیمایلافراہکہکاہیںکتہکاسرطحوہافرییحیےناینپدفونںہملکیکاویلگنںوکالیھپدای۔
رافی  :دسمد،ییحی،یمیت،اوبنامثؿ،انبوعسمد
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اذاؿفامنز،رفزہ،رفا ضافرایاکؾںیمےچسآد ییکربخفادحےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2110

٣وسی ب ٩اس٤اًیً ،١بساٌٟزیز ب٣ ٩شً ،٥٠بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی :
ٰ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

اَبُوا َحً َّی یُ َ٨از ٔ َی ابِ ُ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوٕ ٦
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ب ٔ ََل َّل یُ َ٨ازٔی بَِٔ ٠ی َٕٓ ١کُُ٠وا َو ِ َ
ومیسنباامسلیع،دبعازعلسینبملسم،دبعاہللنبدانیر ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہلل اعتٰیلہنع،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن اراشد رفامای ہک (رضحت البؽ) رات رےتہ یہ اذاؿ ددیےتی ںیہ اس ےئل مت اھکؤ ،افر ٹ ،اہیں کت ہک
انبوتکمؾاذاؿددیںی۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،دبعازعلسینبملسم،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اذاؿفامنز،رفزہ،رفا ضافرایاکؾںیمےچسآد ییکربخفادحےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2111

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ح ،٥ٜابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ،حرضت ًبس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِٔ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜبِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ٔیس فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٗا ََ ٢و َ٣ا ذَا َک َٗاُٟوا َػ َِّ ٠ی َت َخ ِّ ٤شا ٓ ََش َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن َب ٌِ َس َ٣ا َس َّ٥َ ٠
اٟو ِض َز َخ ِّ ٤شا َٓ٘ٔی َ ١أَز َ
َو َس َُّّ ٥َ ٠

صفحنبرمع،ہبعش،مکح،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہلل ےسرفاتی رکےتںیہاںوہں ےنایبؿ ایکہک مہولوگںوک یبنیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےنرہظیکامنزاپچنرتعکڑپاھح ،وتولوگںےنرعضایکہکامنزںیمزایدیتوہیئگےہ،آپےنرفامایایکابتےہ،ولوگں
ےناہکہکآپےناپچنرتعکامنزڑپیھ،رھپآپےنالسؾریھپےنےکدعبدفدجسےافررکےئل۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،مکح،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اذاؿفامنز،رفزہ،رفا ضافرایاکؾںیمےچسآد ییکربخفادحےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2112

راوی  :اسٌ٤ی٣ ،١اٟک ،ایوب٣ ،ح٤س ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َّ
ْص َٖ ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا ِن َ َ
اض َن ٌَ َِ َ٘ َٓ ٥ا٦
ْص ِت اٟؼَّ ََل ُة َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َِ ٦ن ٔش َ
یت َٓ َ٘ا َ ٢أَ َػ َس َ ٚذُو ا َِ ٟی َسیِ َٔ٘ َٓ ٩ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
اث ِ ََ ٨تي ِ ٔن َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ذُو ا َِ ٟی َسیِ ٔ ٩أَ َٗ ُ َ

ِیَي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥س َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َ ٍ ث ُ ََّ ٥س َح َس ِٔ ٣ث َُ ١س ُحوزٔظ ٔأَ ِو أَك ِ َو َ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َ ٍ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن أ ُ ِ َ
ٓ ََش َح َس ِٔ ٣ث َُ ١س ُحوزٔظ ٔث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ
الیعمس،امکل،اویب،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےندفیہرتعکامنزڑپھرکافرغوہےئگذفادیلنیےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکامنزںیمیمکوہیئگ
ےہایآپوھبؽ ےئگںیہ،آپ ےنرفامایایکذفادیلنی ےن چساہکےہ،ولوگں ےناہکہکاہں،انچہچنروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ڑھکے وہےئ افر دف رںیتعک افر ڑپںیھ ،رھپ السؾ ریھپا رھپ ریبکت یہک ،رھپ ےلہپ دجسفں یک رطح ای اس ےس یھب  رلی دجسہ ایک ،رھپ
آپےناانپرسشابرکااھٹایافررھپریبکتیہک،افررھپےلہپدجسفںیکرطحدجسہایک،رھپآپےنرسااھٹای۔
رافی  :الیعمس،امکل،اویب،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اذاؿفامنز،رفزہ،رفا ضافرایاکؾںیمےچسآد ییکربخفادحےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2113

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟکً ،بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟؼ ِبحٔ ِٔذِ
اض بٔ ُ٘ َبا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
ک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢بَ ِي َ٨ا اُ ٨َّ ٟ
ئ فٔی َػ ََلة ٔ ُّ

ت َٓ َ٘ا ََ ٪َّ ٔ ِ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢یطٔ َّ
َجائ َ ُض ِ ٥آ ٕ
آَ ٪و َٗ ِس أ ُ َٔ ٣ز أَ َِ ٪ي ِش َت ِ٘ب ٔ َ ١ا ِل ََ ٌِ ٜب َة
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ُ َِق ْ
َاس َت ِ٘بُٔ٠وصَا َوکَاِ َ ٧ت ُو ُجوصُ ُض ِِ ٥لٔ َی َّ
اٟظأَِٓ ٔ ٦ا ِس َت َس ُاروا ِلٔ َی ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ
ٓ ِ

اامسلیع ،امکل ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ابر
ولگ ابقء ںیم حبص یک امنز ڑپھ رےہ ےھت ،ہک اےنت ںیم اکی آےن فاال آای ،افر اس ےن اہک ہک آج رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسرپفیحانزؽوہح ،افرمکحدایایگہکہبعکیکرطػرخرکںی،اسےئلمتولگہبعکیکرطػہنمریھپول،اسفتقاؿولوگںاک
رخاشؾیکرطػاھت،انچہچنولگہبعکیکرطػوھگؾےئگ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اذاؿفامنز،رفزہ،رفا ضافرایاکؾںیمےچسآد ییکربخفادحےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2114

راوی  :یحٌی  ،وٛیٍ ،اَسائی ،١ابواسحا ،ٚحرضت بزاء

َسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
ئ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗس ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٩ِ ًَ ٚا ِٟب َ َ ٍا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ َِ ِ ٔ ِ ٩
ا ٪یُحٔ ُّب أَ ِ ٪یُ َو َّج َط ِلٔ َی ا ِلَ ٌِ َٜب ٔة َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َٗ ِس
رش َط ِض ّزا َوک َ َ
ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َػلَّی ِ َ ٧ح َو بَ ِیتٔ ا ِٔ ِ٘ ٤َ ٟس ٔ
رش أَ ِو َس ِب ٌَ َة ًَ َ َ
ض ٔس َّت َة ًَ َ َ
َّ
ک فٔی َّ
ِ َد ٓ ََ٤زَّ ًَل َی
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َٓ ََ ُ٨٠و َِّ ٟي ََّ ٨
َ َ ٧زی َت َ٘ َُّ ٠ب َو ِجض ٔ َ
ْص ث ُ ََّ َ ٥
ک ٗ ٔ ِب َّ ٠ة َت ِز َؿا َصا ٓ َُو ِّج َط ِ َ ٧ح َو ا ِلَ ٌِ َٜب ٔة َو َػلی َُ ٌَ ٣ط َر ُج ْ ١ا َِ ِ ٌَ ٟ

َح ُٓوا َوص ُِ٥
َٗ ِو ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦اَلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو َي ِظ َض ُس أَُ َّ ٧ط َػلَّی َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَُ َّ ٧ط َٗ ِس ُو ِّج َط ِلٔ َی ا ِلَ ٌِ َٜب ٔة َٓاَ َ ِ ٧

ْص
ُر ُٛو َْ فٔی َػ ََلة ٔا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ییحی  ،فعیک ،ارسالیئ ،اوبااحسؼ ،رضحت رباء ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ودہنی ںیم رشتفی الےئ وت تیب ادقملس یکرطػ ہنم رک ےک وسہل ای خرتہ ےنیہم کت امنز ڑپیھ افر دنسپ رکےت ےھت ہک ہبعک یک رطػ
رخرکےت،انچہچناہلل ےنہیآتیانزؽرفامح ،ہکےبکشمہآامسؿیکرطػآپےکابرابرہنمااھٹےنوکدےتھکیںیہ سمہآپ
وک اس ہلبق یک رطػ رھپدےتی ںیہ سج ےسآپ وخش وہ اجںیئ،انچہچن آپ ےن ہبعکیک رطػ رخرکایل ،افر آپ ےک اسھت ،اکی
صخش ےن رصع یک امنز ڑپیھ رھپ فہ الکن افر ااصنر یک امجتع رپ سگر وہا افر اہک ہک فہ وگایہ دےتی ںیہ ہک اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسشیکھتامنزڑپیھ ،افرآپ ےنہبعکیک رطػہنم ایک ےہ،انچہچنفہرھپ ےئگاسفتق رصع یکامنزڑپھ رےہ ےھت ،افرروکعیک
احتلںیمےھت۔
رافی  :ییحی،فعیک،ارسالیئ،اوبااحسؼ،رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اذاؿفامنز،رفزہ،رفا ضافرایاکؾںیمےچسآد ییکربخفادحےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2115

راوی  :یحٌی بٗ ٩زًہ٣ ،اٟک ،اسح ٙبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ک ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٢
َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة َح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
ٔیذ َوص َُو َت ِْ ٤ز َٓ َحائ َ ُض ِ ٥آ ٕ
َابّا َٔٓ ٩ِ ٣ـ ٕ
ت َٓ َ٘ا َ٪َّ ٔ ِ ٢
ُُ ٨ِ ٛت أَ ِسقٔی أَبَا كَ َِ ٠ح َة اَلِ َ ِن َؼار َّٔی َوأَبَا ًُب َ ِی َس َة بِ َ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح َوأُب َ َّی بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ َ َ
َرضبِت َُضا
ا َِ ٟد َِ ٤ز َٗ ِس ُ ِّ
َّسصَا َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َٓ ُ٘ ُِ ٤ت ِلٔ َی ِٔ ٣ض َزا ٕ
ُح َِ ٣ت َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو كَ َِ ٠ح َة یَا أَُ َ ٧ص ٗ ُِِ ٥لٔ َی َص ٔذظ ٔ ا ِٟحٔ َزارٔ ٓ َِاِ ٔ ٛ
ض َ٨َ ٟا ٓ َ َ
َ
َّ
َّس ِت
بٔأ ِس َٔٔ٠طٔ َحًی اَ َ َٜ ِ ٧
ییحی نب زقہع ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم اوبہحلط

ریضاہللاعتٰیلہنعااصنری،اوبدیبعہنبرجاح،افرایبنببعکوک

فصت

ینعوجھکریکرشابالپراہاھت،اؿےکاپسآےنفاےلےناہک

ہک رشاب  جاؾ رک دی یئگ ےہ اس رپ اوبہحلط ےن اہک ہک اے اسن اھٹ رک اؿ وکٹمں ےک اپس اج افر اںیہن وتڑ دے ،رضحت اسن اک
ایبؿےہہکںیمڑھکاوہاافراکیرہماسںیموجامہرےاہںاھتاےسںیمےناؿوکٹمںرپامرااہیںکتہکفہوٹنےئگ۔
رافی  :ییحینبزقہع،امکل،اقحسنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اذاؿفامنز،رفزہ،رفا ضافرایاکؾںیمےچسآد ییکربخفادحےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2116

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہ ،ابواسحا ،ٚػ٠ہ ،حرضت حذئہ

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِس َح َ
أ ٩ِ ًَ ٚػ ََ ٠ة ًَ ِ ٩حُ َذ ِي َٔ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٔ ٢لَ ِص ٔ١
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب ٌَ َث أَبَا ًُب َ ِی َس َة
ِ َ ٧ح َز َ
رش َٖ ََ ٟضا أَ ِػ َح ُ
اََ ٪لَ ِب ٌَث َ َّن َِِٔ ٟیَ ٥ِ ُٜر ُج َّل أَ ٔ٣ي ّ٨ا َح َّ ٙأَ ٔ٣ي ٕن ٓ ِ
َاس َت ِ َ
امیلسؿنب جب،ہبعش،اوبااحسؼ،ہلص،رضحتیذ ہفےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
الہرجناؿےسرفامایہکںیماہمترےاپساسصخشوکوجیھبںاگوجانیموہاگاسیجہکاکیانیموکوہاناچےیہ،وتیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاحصہباسےکرظتنمرےہ،رھپآپےناوبدیبعہ(نبرجاح)وکاجیھب۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،اوبااحسؼ،ہلص،رضحتیذ ہف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ

اذاؿفامنز،رفزہ،رفا ضافرایاکؾںیمےچسآد ییکربخفادحےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2117

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،طٌبہ ،خاٟس ،ابوَٗلبہ ،حرضت ا٧ص

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

ين َوأَ ٔ٣ي ُن َص ٔذظ ٔاَلِ ُ َّ٣ةٔ أَبُو ًُب َ ِی َس َة ب ٩اٟحزاح
َو َس َّٟٔ ٥َ ٠کُ ِّ١أ ُ َّٕ ٣ة أَ ْٔ ٣

امیلسؿ نب  جب ،ہبعش ،اخدل ،اوبالقہب ،رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکرہاتماکاکیانیموہاتےہافراساتماکانیماوبدیبعہریضاہللاعتٰیلہنعںیہ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،ہبعش،اخدل،اوبالقہب،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اذاؿفامنز،رفزہ،رفا ضافرایاکؾںیمےچسآد ییکربخفادحےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2118

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ب ٩زیس ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بیس ب ٩ح٨ين ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت ً٤ز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ بِ ُٔ ٩ح َ٨ي ِ ٕن ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َاب ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َطض ٔ ِستُطُ أَ َت ِي ُت ُط ب ٔ َ٤ا َیُٜو ُ٩ِ ٣ٔ ٪
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َِٗ ٥ا ََ ٢وک َ َ
اَ ٪ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ ِٔذَا ُ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ؤِذَا ُٔ ِب ُت ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َطض ٔ َس ُظ أَ َتان ٔی ب ٔ َ٤ا یَُٜو َُ ٩ِ ٣ٔ ٪ر ُسو ٔ٢

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
امیلسؿ نب  جب ،امحد نب زدی ،ییحی نب دیعس ،دیبع نب نینح ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیلہنع
ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ااصنر ںیم ےس اکی صخش اھت فہ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ریغ
احرض راتہ افر ںیم آپ ےک اپس وموجد وہات وت ںیم اس ےک اپسآ رکایبؿ رکات وج ھچک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےس اتنس افر
بجںیموموجدہنوہاتافرفہوموجدوہاتوتفہھجمےسآرکایبؿرکاتوجھچکہکفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےساتنس۔
رافی  :امیلسؿ نب  جب ،امحد نب زدی ،ییحی نب دیعس ،دیبع نب نینح ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،رضحت رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اذاؿفامنز،رفزہ،رفا ضافرایاکؾںیمےچسآد ییکربخفادحےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2119

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہ ،زبیس ،سٌس بً ٩بیسہ ،ابوًبساٟزح ،٩٤حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩زبَ ِی ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ًُٔ ٩ب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَب ٔی ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ل ٔ ٕٓی َرض َٔی
اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث َج ِی ّظا َوأَ ََّ ٣ز ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥ر ُج َّل َٓأ َ ِو َٗ َس ّ َ ٧ارا َو َٗا َ ٢ا ِز ُخُ٠و َصا َٓأ َ َرازُوا أَ ِ٪

ی ٩أَ َرا ُزوا أَ ِ ٪یَ ِس ُخُ٠و َصا َِ ٟو
َکوا ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َٔ ٠َّ ٔ ٟ ٢ذ َ
آِ َ
َی ِس ُخُ٠و َصا َو َٗا َُ َ ٢
َف ِرَ٧ا َٔ ٨ِ ٣ضا ٓ ََذ َ ُ
و٤َ َّ ٧ِٔ ٪ا َ َ
یََ ٩ل كَا ًَ َة فٔی َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٕة ِٔ٤َ َّ ٧ا َّ
اٟلا ًَ ُة فٔی ا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ
ِ َ
َز َخ ُ٠و َصا َ ٥َِ ٟیزَا ُٟوا ٓ َٔیضا ِلٔ َی یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو َٗا َِْ ٔ ٟ ٢ل َ ٔ
دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،زدیب،دعسنبدیبعہ،اوبدبعارلنمح،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿ
ایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیرکشلاجیھبافراسرپاکیصخشوکاریمرقمرایکاسےنآگاگلسح افرولوگںوکمکحدایہک
اس ںیم دالخ وہ اجؤ،انچہچن ھچک ولوگں ےن اس ںیم دالخ وہان اچاہ ،افر ضعب ےن اہک مہ وت آگ ےس ےنچب ےک ےئل االسؾ الےئ ںیہ

ولوگںےنیبنیلص اہللہیلعفآہلفملسےسہیاحؽایبؿایکوتنجولوگںےناسآگںیمدالخوہاناچاہاھتاؿےسآپےنرفامایہک
ارگ متولگاس ںیمدالخ وہ اجےت وتایقتمکتاس ںیم رےتہ افردفرسے ولوگں ےس رفامایہکانگہ ںیم ااطتع ہنرکف ،ااطتع
رصػیکینںیمےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،زدیب،دعسنبدیبعہ،اوبدبعارلنمح،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اذاؿفامنز،رفزہ،رفا ضافرایاکؾںیمےچسآد ییکربخفادحےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2120

راوی  :زہي ٍ بُ ٩حب ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ابزاہی ،٥ػاٟح ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بس اہلل

اب أَ ًَُّ ٪ب َ ِی َس اہللٔ بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ
وب بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِ ٍُ بِ ُِ َ ٩

أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َو َزیِ َس بِ ََ ٩خإ ٔ ٟس أَ ِخب َ َ ٍا ُظ أَ ََّ ٪ر ُج َ٠ي ِ ٔن ا ِخ َت َؼ َ٤ا ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

زریہ نب  جب ،وقعیب نب اربامیہ ،اربامیہ ،اصحل ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس افر رضحت زدی نب اخدل دفونں ےن ایبؿ ایک ہک دف صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمںیمڑگھجےتوہےئآےئ۔
رافی  :زریہنب جب،وقعیبنباربامیہ،اربامیہ،اصحل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ

اذاؿفامنز،رفزہ،رفا ضافرایاکؾںیمےچسآد ییکربخفادحےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2121

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ب٣ ٩شٌوز ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕأَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا

َّ
َّ
َ
اب اہللٔ َٓ َ٘ َا٦
اب َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ اٗ ِٔف لٔی ب ٔ َٔ ٜت ٔ
رع ٔ
ِ َ ٧ح َُ ٨ِ ٔ ً ٩س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِٔ ٥َ ٠ذِ َٗ َاَ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ ِ َ
اب اہللٔ َوأِذ َِ ٪لٔی َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ١ِ ُٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ابِىٔی
َخ ِؼ ُُ ٤ط َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس َ ٚیَا َر ُسو َ ٢اہللٔ اٗ ِٔف َُ ٟط ب ٔ َٔ ٜت ٔ
یٕ اَلِ َ ٔجي ٍُ َٓزَنَی بٔا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓأ َ ِخبَ ٍُونٔی أَ ًََّ ٪ل َی ابِىٔی اٟزَّ ِج ََٓ ٥ا ِٓ َت َسیِ ُت ٔ٨ِ ٣طُ بٔٔ٤ائ َ ٕة ٔ ٩ِ ٣ا ِ٥ٔ ٨َ َِ ٟ
کَ َ
أ ًَ ٪شیّٔا ًَل َی َص َذا َوا ِٔ ٌَ ٟش ُ
یب ًَاَ٘ َٓ ٕ ٦ا ََ ٢و َّأ ٟذی
َو َوَ ٔ ٟ
یسة ٕ ث ُ ََّ ٥سأ َ ُِ ٟت أَ ِص َ ١ا َِٓ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأ َ ِخبَ ٍُونٔی أَ ًََّ ٪ل َی ا َِ ٣زأَتٔطٔ اَّ ٟز ِج ََ ٥وأَ٤َ َّ ٧ا ًَل َی ابِىٔی َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ ُ
یب ًَاَ ٕ ٦وأَ َّ٣ا
اب اہللٔ أَ َّ٣ا ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
َف ُّزوصَا َوأَ َّ٣ا ابَِ ُ٨
َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََلَ ِٗ ٔـي َ َّن بَ ِي َ٤َ ُٜ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
ک ٓ ٌَََِ ٠یطٔ َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ ُ
یسةُ َوا ُِ َ ٥ُ ٨َ َِ ٟ

ُ
َف َج ََ ٤ضا
أََ ِ ٧ت َیا أُِ َ ٧ی ُص َ ٔ ٟز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِسَٓ ٥ََ ٠اُِ ُس ًَل َی ا َِ ٣زأَة ٔ َص َذا َٓإ ٔ ِ ٪ا ًِت َ َ ٍٓ َِت ٓ ِ
َار ُج َِ ٤ضا َٓ َِ َسا ًََِ ٠ی َضا أِ َ ٧ی ْص َٓا ًِت َ َ ٍٓ َِت َ َ

اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت نب وعسمد ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
اکی ابر مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھت ہک اکی ارعاب ںیم ےس اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک ہک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےفاےطس اتباہلل ےکاطمقبہلصیفرفامدںیرھپاساکرفقیڑھکاوہاافراس ےنرعضایک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسےنکیھٹاہکےہ اتباہللےکاطمقبہلصیفرفامدںیافرںیمہرعضرکےنیکااجزتدںییبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکایبؿرکفاسےناہکہکریمااکیاٹیباسےکاہںجادفراھتاسےناسیکویبیےسزانایکولوگں
ےناہکہکریمےےٹیبوک راسگرایکاجےئاگانچہچنوسرکبایںافراکیولڈنیدےرکںیمےناسوکڑھچاایلرھپںیمےنملعفاولںےس
وپاھچوتاںوہںےناہکہکاسیکوعرترپرمجےہافرریمےےٹیبوکوسدرےںیگلےگافراکیاسؽےکےئلالجفنطوہانڑپےاگ
وتآپےنرفامایہکمسقےہاسذاتیکسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہںیماہمترےدرایمؿ اتباہللےکاطمقبہلصیفرکفںاگ
ولڈنیافررکبای ںفا سےلولافراہمترےےٹیبوکوسدرےںیگلےگافراکیاسؽےکےیلالجفنطوہانڑپےاگافرمتاےاسین
اسیکویبیےکاپساجؤارگفہارقاررکےلوتاسوک راسگررکدفانچہچناسینحبصوکاسیکویبیےکاپسایگاسےنارقارایکوتاسوک

 راسگررکدای۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبتنبوعسمد،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرضحتزریبوکاہنتدنمشیکربخالےنےکےئلانجیھب...
ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرضحتزریبوکاہنتدنمشیکربخالےنےکےئلانجیھب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2122

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ٪ابٜ٨٣ ٩سر ،حرضت جابز بً ٩بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا ِ٤َ ٟسٔیىٔ ِّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ َ ٧ ٢س َب
اض َی ِو َ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س َٔٓ ٚاَ ِ ٧ت َس َب اٟزُّبَيِ ٍُ ث ُ ََّ َ ٧ ٥سبَ ُض َِٓ ٥اَ ِ ٧ت َس َب اٟزُّبَيِ ٍُ ث ُ ََّ َ ٧ ٥سبَ ُض َِٓ ٥اَ ِ ٧ت َس َب اٟزُّبَيِ ٍُ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ٨َّ ٟ

وب َیا أَبَا بَ ُِکٕ َح ِّسث ِ ُض ِ٥
ثَ ََلثّا َٓ َ٘ا َٟٔ ٢کُٔ َ ٧ ِّ١ي ٕ ٓی َح َوار ٌّٔی َو َح َوار َّٔی اٟزُّبَيِ ٍُ َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪حٔٔوِ ُت ُط ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َو َٗا َُ َٟ ٢ط أَ ُّی ُ
ک ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ ّزا َٓ َتابَ ٍَ بَي ِ َن أَ َحاز ٔ َ
یث َسُ ٌِ ٔ٤ت
ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٓإ ٔ َّ ٪ا ِِ َ٘ ٟو َ ٦ي ٌُِحٔبُ ُض ِ ٥أَ ِ ٪تُ َح ِّسثَ ُض َِ ٩ِ ًَ ٥جابٔز ٕ َٓ َ٘ا َ ٢فٔی ذََ ٔ ٟ
َّ
ک َجاْ ٔ ٟص یَ ِو َ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س َٔٗ ٚا َُ ٢سٔ َِیا ُ٪
َقیِوَ َة َٓ َ٘ا ََ َٛ ٢ذا َحٔٔوِ ُت ُط ُٔ ٨ِ ٣ط َ٤َ ٛا أََ َّ ٧
َجاب ٔ ّزا ُُِٗ ٠ت ُ ٔ ٟشٔ َِی َ
آَ ٪إ ٔ َّ ٪اٟث ِور َّٔی َي ُ٘و َُ ٢ی ِو ََ ُ ٦

ص َُو یَ ِو َْ ٦واح ْٔس َو َت َب َّش َُ ٥سٔ َِیا ُ٪

یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ انب دکنمر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےن گنج دنخؼ ےک دؿ ولوگں وک اکپرا وت رضحت زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وجاب دای آپ ےن رفامای ہک رہ یبن اک اکی وحاری وہات
ےہ،ریماوحاری(ودداگر)زریبےہ،ایفسؿاکایبؿےہہکںیمےناسوکانبدکنمرےسایدایکےہافراویبےناؿےساہکہکاے
اوبرکب متولوگں ےس اجرب یک دحثیایبؿ رکفاس ےئل ہک ولوگں وک ااھچ ولعمؾ وہات ےہ ہک مت اجرب ےس دحثی لقنرکف وت اںوہںےن

ایس سلجم ںیم ہی اہکہک ںیم ےن اجرب ےس انس ےہ یلع نب دبعاہلل اکایبؿ ےہہک ںیم ےن ایفسؿ ےس اہک(ایفسؿ) وثری گنج رقہظیےک
دؿ ایبؿ رکےت ےھت ،وت اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن ویؾ دنخؼ اک ظفل ایس رطح اید ایک ےہ ،سج رطح ہک مت ےھٹیب وہےئ وہ ،ایفسؿ ےن
رکسماےتوہےئاہکہکہیدفونںاکییہںیہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿانبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکرھگفںںیمدالخہنوہرگمہیہکہم...
ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکرھگفںںیمدالخہنوہرگمہیہکںیہمتااجزتددییاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2123

ابو٣وسی
راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ،ایوب ،ابوًث٤ا،٪
ٰ

وسی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َُ ٣
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ِ
رش ُظ بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓإٔذَا أَبُو بَ ُِکٕ ث ُ ََّ ٥جا َئ ًُ َ٤زُ َٓ َ٘ا َ٢
َز َخ ََ ١حائ ّٔلا َوأَ ََ ٣زنٔی ب ٔ ٔحٔ ِٔى ا َِ ٟب ٔ
اب َٓ َحا َئ َر ُج َْ ١ي ِش َتأذ ٔ َُ٘ َٓ ٪ا َ ٢ائ ِ َذ ُِ َٟ ٪ط َو َب ِّ ِ
رش ُظ بٔا َِ ٟح َّ٨ةٔ
رش ُظ بٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة ث ُ ََّ ٥جا َئ ًُ ِث َ٤ا َُ٘ َٓ ٪ا َ ٢ائ ِ َذ َِٟ ٪طُ َو َب ِّ ِ
ائ ِ َذ َِٟ ٪طُ َو َب ِّ ِ

امیلسؿ نب  جب ،امحد ،اویب ،اوبنامثؿ ،اوب وم ٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ابغ ںیم دالخ وہےئ افر
ےھجم درفازہ یک رگناین اک مکح دای وت اکیصخش آای افراس ےندالخ وہےنیک ااجزت اچیہ وت آپ ےن رفامایہک اس وک ادنر آےن دف افر
تنجیکوخربخشیانسدف،فہرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع ےھترھپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعآےئوتآپےنرفامایہکاسوک
ادنر آےن یک ااجزت ےہ افر تنج یک وخربخشی انس دف ،رھپ رضحت نامثؿ آےئ وت آپ ےن رفامای ہک ادنرآےن دف افر اؿ وک تنج یک
وخربخشیانسدف۔

رافی  :امیلسؿنب جب،امحد،اویب،اوبنامثؿ،اوبومٰیس
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکرھگفںںیمدالخہنوہرگمہیہکںیہمتااجزتددییاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2124

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢یحٌی ً ،بیس ب ٩حؼين حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ً٤ز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس بِ ُٔ ٩ح َ٨ي ِ ٕن َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
رشبَ ٕة َُ ٟط َوُ ََُل َْ ٔ ٟ ٦ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِس َوزُ
اہللُ ًَ ُِ ٨ض َِٗ ٥ا َٔ ٢جئ ُِت َٓإٔذَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُ ِ ٣
ض َّ
اب َٓأَذ ٔ َ ٪لٔی
اٟس َر َج ٔة َٓ ُُِ٘ ٠ت ُٗ َِ ١ص َذا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ًَل َی َرأِ ٔ
دبعازعلسی نب دبعاہلل  ،امیلسؿ نب البؽ ،ییحی  ،دیبع نب نیصح رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکبج ںیمآایوت روسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسا ےنابالاخہنںیم ےھت،افرروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملساکیایسہالغؾڑیسیھرپاھتںیمےناسےساہکہکہیرمعےہ(ریمےےئلااجزتبلطرک)وتآپےنےھجم
ادنرآےنیکااجزتددیی۔
رافی  :دبعازعلسی نب دبعاہلل  ،امیلسؿ نب البؽ ،ییحی  ،دیبع نب نیصح رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ب
اسارماکایبؿہکیبنیلصاہللہیلعفملسارماءافراقدصفںوکےکیدعبدرگیے ٹھتحٹتج...

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اسارماکایبؿہکیبنیلصاہللہیلعفملسارماءافراقدصفںوکےکیدعبدرگیےےتجیھبےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2125

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یث ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،حرضت ًبساہلل بً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَىٔی َّ
اب أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَ َّ٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َّ
َّ
َّسی َٓأ َ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ی ِسٓ ٌََطُ ِلٔ َی ًَو ٔٔی٥
ًَ ِب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ب ٌَ َث ب ٔ َٔ ٜتابٔطٔ ِلٔ َی َ ِ ٔ ٛ
َّسی َ٣زَّ َٗطُ َٓ َح ٔش ِب ُت أَ َّ ٪ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا َََ ٓ ٢س ًَا ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥ر ُسو ُ٢
َحیِ ٔ ٩یَ ِس َٓ ٌُطُ ًَؤی ُ ٥ا َِ ٟب ِ َ
ا َِ ٟب ِ َ
َقأَ ُظ َ ِ ٔ ٛ
َحیِ ِٔ ٩لٔ َی َ ِ ٔ ٛ
َّسی َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ َ٤زَُّٗوا ک ُ َّ٤َ ٣ُ ١زَّ ٕٚ

ییحی نب ریکب ،ثیل ،ویسن ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ طخ رسکی ےک اپس اجیھب وت انہم رب وک مکح دای ہک اس وک میظع رحبنی ےک اپس اچنہپ دے افر میظع رحبنی
رسکی ےک اپساچنہپ دے بجاس طخ وک رسکی ےنڑپاھ وت اس وک ڑکٹے ڑکٹےرکڈاال زرہی اکایبؿ ےہہک ںیم ایخؽرکات وہں ہک
انببیسمےناہکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿولوگںرپدباعیکہکاہللاںیہنابلکلڑکٹےڑکٹےرکدے۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبت،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اسارماکایبؿہکیبنیلصاہللہیلعفملسارماءافراقدصفںوکےکیدعبدرگیےےتجیھبےھت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2126

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ،یزیس ب ٩ابی ًبیس ،س٤٠ہ ب ٩اٛوَ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی ًُب َ ِی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ ُ ٩اَلِ َ َِ ٛو َٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ض َی ِو ًََ ٦ا ُط َورا َئ أَ َّ ٩ِ ٣َ ٪أَک َ َ٠ِ َٓ ١يُتٔ ََّ ٥ب٘ ٔ َّی َة َی ِو ٔ٣طٔ َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی ٩ِ ُٜأَک َ ََِ ٠َٓ ١ی ُؼ ِ٥
َ ٔ ٟز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِس ٥ََ ٠أَ ِّذ ِ ٪فٔی َٗ ِو َٔ ٣
ک أَ ِو فٔی ا٨َّ ٟا ٔ
دسمد،ییحی،سیدینب ایبدیبع،ہملسنباوکعےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن ہلیبقاملسےک اکیصخش ےس
اعوشراےکدؿرفامایہکاینپوقؾںیمایولوگںںیماالعؿرکدفہکسجےنھچکاھکایلےہوتفہابیقدؿرفزہوپرارکےافرسجےنھچک
ںیہناھکایوہوتاسوکاچےیہہکرفزہرھکےل
رافی  :دسمد،ییحی،سیدینبایبدیبع،ہملسنباوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعبےکفوفدوکیبنیلصاہللہیلعفملسیکفوتیصںاکایبؿہکاؿولوگںوکاچنہپدںی...
ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
رعبےکفوفدوکیبنیلصاہللہیلعفملسیکفوتیصںاکایبؿہکاؿولوگںوکاچنہپدںیوجاؿےسےھچیپرہےئگںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2127

راوی ً :لی ب ٩جٌس ،طٌبہ (زوَسی س٨س) اسحا ،ٚنرض ،طٌبہ ،ابوج٤زہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٟح ٌِ ٔس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ح و َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ض
ا ٪ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
رض أَ ِخبَ ٍََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی َج َِ ٤ز َة َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
یٌ ُة
ُي ِ٘ ٌٔ ُسنٔی ًَل َی َ ٔ
َسیزٔظ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی ِ ٔ ََّ ٪وٓ َِس ًَ ِب ٔس ا ِِ َ٘ ٟی ٔص َ٤َّ ٟا أَ َت ِوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا َِ ٟو ِٓ ُس َٗاُٟوا َرب ٔ َ

َٗا َِ ٣َ ٢ز َح ّبا بٔا َِ ٟو ِٓسٔ أَ ِو ا ِِ َ٘ ٟوَُ ٔ ٦ي ِ َ ٍ َخزَا َیا َو ََل َ َ ٧سامَی َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ َّ ٪بَ ِي َ٨َ ٨ا َوبَ ِي ََّ ُ َ ٨
 ١بٔطٔ
رض ٓ َُ٤زَِ٧ا بٔأ َ ِ٣ز ِٕ َ ٧س ُخ ُ
ک َ ٔٛار َُ َ ٣
َبَةٔ َٓ ََ ٨ضاص ُِ ٩ِ ًَ ٥أَ ِربَ ٍٕ َوأَ ََ ٣زص ُِ ٥بٔأ َ ِربَ ٍٕ أَ ََ ٣زص ُِ ٥ب ٔ ِاْل ٔ َی٤ا ٔ ٪بٔاہللٔ َٗا ََ ٢ص ِ١
ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوِ ُ ٧دبٔ ٍُ بٔطٔ ََ ٩ِ ٣و َرائ َ َ٨ا ٓ ََشأَُٟوا ًَ ِ ٩اَلِ َ ِ ٔ
یک َُ ٟط َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ٢
و٣َ ٪ا ِاْل ٔ َی٤ا ُ ٪بٔاہللٔ َٗا ُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََ ٢ط َضا َز ُة أَ ََِ ٪ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََل َ ٔ
َ َ
َت ِس ُر َ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت ٔ٥
اٟسبَّا ٔ
اہللٔ َوِ ٔ َٗ ُا ٦اٟؼَّ ََلة ٔ َؤِی َتا ُئ اٟزَّکَاة ٔ َوأَ ُه ُّٔ ٓ ٩یطٔ ٔػ َی ُاَ ٦ر ََ ٣ـ َ
اَ ٪وتُ ِؤتُوا ٔ ٩ِ ٣ا َِِ ٤َ ٟا ٥ٔ ٔ ٧ا ِٟد َُُ ٤ص َوَ َ ٧ضاص ُُِّ ٩ِ ًَ ٥

َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َوأ٘٨َّ ٟي ٍ ٔ َو ُربَّ َ٤ا َٗا َ ٢ا َِ٘ ٤ُ ٟيَّ ٍ ٔ َٗا َ ٢ا ِح َٔوُوصَُ َّ٩وأَبُِِ ٔ ٠وصَُ ٩ِ ٣َ َّ٩و َرائَ٥ِ ُٜ
یلع نب دعج ،ہبعش (دفرسی دنس) ااحسؼ ،رضن ،ہبعش ،اوبرمجہ ےس رفاتی رکےت ںیہ انب ابعس ےھجم تخت رپ اھٹبےت ےھت اںوہں ےن
ایبؿ ایک ہک بج دبعاسیقل اک فدف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای وت آپ ےن رفامای ہک ہی وکؿ اس فدف ےہ؟ اؿ
ولوگںےناہکہکر ہعی،آپ ےنرفامایہکشابرکوہاسفدفافروقؾاکآانہنوتروساوہںافرہنرشؾاسر،اؿولوگں ےنرعضایکای
روسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسامہرےافرآپےکدرایمؿافکررضمںیہاسےئلآپںیمہایسیابوتںاکمکحدںیسجرپلمعرک
ےکمہتنجںیمدالخوہاجںیئ،افرا ےنےھچیپرہاجےنفاولںوکیھبؤالتدںی،اؿولوگںےنےنیپیکزیچفںےکقلعتموپاھچوتآپ
ےن اچر زیچفں اک مکح دای افر اچرزیچفں ےس عنم رفامای ،اؿ وک اہلل رپ اامیؿ الےن اک مکح دای آپ ےن رفامایہک ایک مت اجےتن وہ ہک اامیؿ اب
اہللایکےہ،اںوہںےنرعضایکہکاہللافراسےکروسؽیہزایدہاجےتنںیہ،آپےنرفامایہکفہاسزیچیکاہشدتدانیہکاہللےک
وساوکح وبعمدںیہنوجاالیکےہ،افراساکوکح رشکیںیہنافرہیہکدمحماہللےکروسؽںیہافرامنزاقمئرکف،افرزوکۃدف،رافیاکایبؿ
ت
ےہ ہک ریما امگؿ ےہ ہک آپ ےن راضمؿ ےک رفزے یھب رفامےئ ،افر امؽ تمینغ ںیم ےس سمخ دانی افر اںیہن دابء ،خن م ،جا ت،
افرتلیسزےسعنمرفامای،افریھبکریقماکظفلرفاتیایکےہ،آپےنرفامایہکاںیہنایدروھکافراؿوکاچنہپؤوجمتےسےھچیپرہےئگںیہ۔
رافی  :یلعنبدعج،ہبعش(دفرسیدنس)ااحسؼ،رضن،ہبعش،اوبرمجہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیوعرتےکربخدےنیاکایبؿ...
ابب  :آرزفرکےناکایبؿ
اکیوعرتےکربخدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2128

راوی ٣ :ح٤س ب ٩وٟیس٣ ،ح٤س ب ٩جٌَف ،طٌبہ ،توبہ ً٨ب ٍی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ت ِوبَ َة ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَ ٍ ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َّ
اٟظ ٌِ ٔي ُّی أَ َرأَیِ َت َحس َ
ٔیث

َقی ّبا َٔ ٩ِ ٣س ََ ٨تي ِ ٔن أَ ِو َس َٕ ٨ة َون ٔ ِؼ ٕٕ َٓ ٥َِ ٠أَ ِس َُ ٌِ ٤ط یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ًَ ِس ُت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َ ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٓ ٥َ ٠یض ٔ َِ ٥س ٌِ ْس ٓ ََذ َصبُوا
اض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠ي ِ َ ٍ َص َذا َٗا َ ٢ک َ َ
اْ َ ٧ ٪
وِ َٟ ٩ِ ٣ٔ ٪ح ٕ٨َ َٓ ٥ا َز ِت ُض ِ ٥ا َِ ٣زأَ ْة َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔف أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َّ ٧ِٔ ٥َ ٠ط َِ ٟح َُ ٥ؿ ٕٓب َٓأ َ َِ ٣شُٜوا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
یَأِکَُ ُ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ُ٠وا أَ ِو اك ِ ٌَ ُ٤وا َٓإُٔ َّ ٧ط َح ََل ْ ٢أَ ِو َٗا َََ ٢ل بَأ ِ َض بٔطٔ َط َّ
ک ٓ ٔیطٔ َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َِ ٟی َص ٔ ٩ِ ٣كَ ٌَامٔی
دمحم نب فدیل ،دمحم نب رفعج  ،ہبعش ،وتہب ةنعی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس یبعش ےن اہک ہک ایک مت ےن نسح
رصبی یکدحثی ینسہک آرضحنتیلصاہللہیلعفآہل فملسےسرمالسرفاتیرکےت ںیہاحالہکن ںیمرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل
ہنعےکاپسرقتةیڈزیھایدفاسؽکتراہ،نکیلںیمےناؿوکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسدحثیےکوساوکح دحثیرفاتی
رکےت وہےئ ںیہن انس ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب نج ںیم رضحت دعس یھب ےھت ،وگتش اھک رےہ
ےھتہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاکیویبیےناکپررکاہک ہکفہوگہاکےہاسےئلفہولگرکےئگوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکاھکؤاسےئلہکالحؽےہایرفامای(رافیوککشےہ)ہکاسںیموکح اضمہقئںیہننکیلہیریمااھکانںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبفدیل،دمحمنبرفعج،ہبعش،وتہبةنعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2129

راوی ً :بساہلل ب ٩زبي ٍ  ،ح٤یسی ،سٔیا٣ ،٪شٌز ،وُي ٍہٗ ،یص ب٣ ٩ش ،٥٠كار ٚب ٩طہاب

اب َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٪ش ٌَز ٕ َوَُيِ ٍٔظ ٔ ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَارٔ ٔ ٚبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َٗا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟی ُضوز َٔ ٤َ ٌُ ٔ ٟز یَا أَ ٔ٣ي َ ٍ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َِ ٟو أَ َِّ ٠َ ًَ ٪ي َ٨ا َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة ا َِ ٟی ِو َ ٦أَ ُِِ ٠٤َ ٛت َل ٥ِ ُٜزٔی ََ ٥ِ ُٜ٨وأَ ِت َُ ٤ِ ٤ت ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ

ٔیسا َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ ِنِّٔی ََلَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َّی یَ ِوَ٧ ٕ ٦زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َ٧زََِ ٟت یَ ِو َ٦
ک ا َِ ٟی ِو َّ ً ٦
ن ٌِٔ ًَٔ٤ی َو َرؿ ُ
ٔیت َلِ ٥ِ ُٜاْل ٔ ِس ََل َ ٦زٔی ّ٨ا ََل َّت َد ِذَ٧ا ذََ ٔ ٟ
رع َٓ َة فٔی یَ ِوُ ٔ ٦ج ُٕ ٌَ ٤ة َسُ ٍَ ٔ٤سٔ َِیا ُِ ٣ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ش ٌَز ٕ َو ِٔ ٣ش ٌَ ْز َٗ ِی ّشا َو َٗ ِی ْص كَارّٔٗا
ََ
دبع اہلل نب زریب  ،دیمحی ،ایفسؿ ،رعسم ،فریغہ ،سیق نب ملسم ،اطرؼ نب اہشب ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وہید
ںیم ےس اکی صخش ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک اے اریماوملنینم ارگ مہ رپ ہی آتی انزؽ وہیت ہک آج ںیم ےن
اہمترےےئلدنیوکلمکمرکدایافرںیمےنوتاینپتمعنمترپوپریرکدیافرںیمےناہمترےےئلدنیاالسؾدنسپایکوتمہاسدؿوک
دیعاکدؿرقاردےتیوترضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکںیماجاتنوہںہکسکدؿہیآتیانزؽوہح ےہ،ہیہعمجاکدؿویؾ
رعہفںیمانزؽوہح ےہایفسؿےنرعسمےسافررعسمےنسیقےسافرسیقےناطرؼےسانس۔
رافی  :دبعاہللنبزریب،دیمحی،ایفسؿ،رعسم،فریغہ،سیقنبملسم،اطرؼنباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیاببیھبرسیخےساخ یےہ۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
ہیاببیھبرسیخےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2130

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط َسَ ٤َ ًُ ٍَ ٔ٤ز ا َِ َِ ٟس ح ٔي َن بَا َی ٍَ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

و ٪أَبَا بَ ُِکٕ َوا ِس َت َوی ًَل َی ٔ٨ِ ٣بَ ٍ ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تظَ ض ََّس َٗ ِب َ ١أَب ٔی بَ ُِکٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٓا ِخ َت َار
ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
اب َّأ ٟذی َص َسی اہللُ بٔطٔ َر ُسو َلَٓ ٥ِ ُٜد ُُذوا
اہللُ َ ٔ ٟز ُسؤٟطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أ ٟذی ً ٔ َِ ٨س ُظ ًَل َی َّأ ٟذی ً ٔ َِ ٨س َُ ٥ِ ٛو َص َذا ا ِل َٔ ٜت ُ

بٔطٔ َت ِض َت ُسوا َؤِ٤َ َّ ٧ا َص َسی اہللُ بٔطٔ َر ُسو َٟطُ

ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،اسننبامکلےسرفاتیرکےتںیہسجدؿاملسمونںےنرضحتاوبرکبیک تعییکاسےک
دفرسےدؿرضحترمعےسانسہکفہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکربنمرپےھٹیبافررضحتاوبرکبےسےلہپہبطخڑپاھافراہک
ہکاامدعب،اہللاعت یےنا ےنروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےئلاسزیچےکاقمہلب ںیموجاہمترے اپسےہفہ زیچدنسپیکوجاس
ےکاپسےہافرہیفہ اتبےہ،سجےکذرہعیاہللےناہمترےروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدہاتییکاسےئلاسوکڑکپف
وتدہاتیاپؤےگافراہللےنایسےکذرےعیا ےنروسؽیکدہاتییک۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2131

٣وسی ب ٩اس٤اًی ،١وہیب ،خاٟسًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی :
ٰ

ض َٗا ََ ٢ؿ َّ٤ىٔی َِِٔ ٟیطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََّ ٢
اب
اُ ٠ٟض َُّ ٤ِ ٠ِّ ًَ ٥ط ا ِل َٔ ٜت َ

ومیسنباامسلیع،فبیہ،اخدل،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبن یلص

اہللہیلعفآہلفملسےنھجموکا ےنےنیسےساٹمچایافررفامایہکایاہللوتاسوک اتباکملعاطعرفام۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،فبیہ،اخدل،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیاببیھبرسیخےساخ یےہ۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
ہیاببیھبرسیخےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2132

راوی ً :بس اہلل ب ٩ػباحٌ٣ ،ت٤زً ،وٖ ابوا٨٤ٟہا ،٢حرضت ابوبززہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ػبَّا ٕح َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِوّٓا أَ َّ ٪أَبَا ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔ ٢ح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا بَ ِز َز َة َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ ُي ِِٔ٨ی٥ِ ُٜ
أَ ِو َن ٌَظَ  ٥ِ ُٜب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦وب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دبعاہللنبابصح ،رمتع،وعػاوبااہنملؽ،رضحتاوبربزہےسرفاتیرکےتںیہفہےتہکںیہہک اہللےنںیہمتاالسؾافردمحمیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکذرےعیینغرکدایایںیہمتدنلبرکدای۔
رافی  :دبعاہللنبابصح ،رمتع،وعػاوبااہنملؽ،رضحتاوبربزہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ

ہیابترتۃمجاابلبےساخ یےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2133

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟکً ،بساہلل ب ٩زی٨ار سے روایت َکےت ہیں حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪یُ َباي ٔ ٌُ ُط
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ََ ٛت َب ِلٔ َی ًَ ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٣َ ٩زِ َو َ

ُ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
ک ب ٔ َّ
اٟلا ًَةٔ ًَل َی ُس َّٔ ٨ة اہللٔ َو ُس َّ٨ةٔ َر ُسؤٟطٔ ٓ ٔ َامی ا ِس َت َل ٌِ ُت
ک ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َق ََ ٟ
َوأ ٔ ُّ

اامسلیع،امکل،دبعاہللنبدانیرےسرفاتیرکےتںیہرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےندبعاکلملنبرمفاؿےکاپس
 تعیاکطخاجیھبہکسجدقرھجمےسوہےکساگاہللافراسےکروسؽیکتنسرپےننسافرااطتعرکےناکارقاررکاتوہں۔
رافی  :اامسلیع،امکل،دبعاہللنبدانیرےسرفاتیرکےتںیہرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکہکںیموجاعماملکلےکاسھتاجیھبایگوہں...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکہکںیموجاعماملکلےکاسھتاجیھبایگوہں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2134

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

َّ
َّ
ٔیت
اٟز ًِ ٔب َوبَ ِي َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ َْٔ ٥رأَیِ ُتىٔی أُت ُ
ْص ُت ب ٔ ُّ
ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢بُ ٌٔ ِث ُت ب ٔ َح َوا ٔ ٍٔ ٣ا ِٟکََ ٥ٔ ٔ ٠ونُ ٔ ِ
ق ٓ َُوؿ ٌَٔ ِت فٔی َیسٔی َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َٓ َ٘ ِس َذ َص َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَْمُتْن َت ُِ َِ ٠ثوَ َ ٧ضا أَ ِو
ب ٔ ََٔ٤اتٔیحٔ َخزَائ ٔٔ ٩اَلِ َ ِر ٔ

َت ِزَُ ُثوَ َ ٧ضا أَ ِو کَّ ٤َ ٔ ٠ة ُت ِظب ٔ ُض َضا
دبعازعلسی نب دبعاہلل  ،اربامیہ نب دعس ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجاعماملکلےکاسھتاجیھب ایگوہںافرربعےکذرےعیریمیوددیکیئگےہ،افراکی
ابر ںیم وسای وہا اھت ہک وت ںیم ےنوخاب ںیمداھکی ہک ےھجم زنیم ےک زخاونں یک ایجنکںدی یئگ ںیہ افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت رشتفی ےل ےئگ افر مت اؿ زخاونں وک ا ےن رصتػ ںیم ال رےہ وہ ،ای اس ےس افدئہ ااھٹ
رےہوہ،ایایسرطحےکوکح اافلظایبؿےئک۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکہکںیموجاعماملکلےکاسھتاجیھبایگوہں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2135

راوی ً :بساٌٟزیز بً ٩بساہلل ٟ ،یث  ،سٌیس  ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا
ئ ٔ َ ٧ي ٌّی ِ ٔ ََّل أ ُ ًِ ٔل َی ِٔ ٩ِ ٣اْلیَا ٔ
ٔیت َو ِح ّیا أَ ِو َحا ُظ اہللُ ِلٔ َ َّی
اَّ ٪أ ٟذی أُوت ُ
ٔ ٩ِ ٣اَلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
رش َؤِ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
ت َ٣ا ِٔ ٣ثُ٠طُ أُو ٔ ٩َ ٣أَ ِو آ ََِ ٠ًَ ٩َ ٣یطٔ ا َِ ٟب َ ُ
َٓأ َ ِر ُجو أَنِّی أَ ِٛثَ ٍُص َُِ ٥تابٔ ٌّا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
دبعازعلسینبدبعاہلل،ثیل،دیعس،رضحتاوبرہریہیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےناراشدرفامایہکرہیبنوک
سج دقر آایت دی یئگ ںیہ ایس دقر اؿ رپ اامیؿ الای ایگ ای (ایس دقر) ولگ اامیؿ الےئ افر ےھجم وت فیح دی یئگ ےہ وج اہلل اعتٰیل ےن
ریمیرطػیجیھبےہاسےئلےھجمادیمےہہکایقتمےکدؿریمیریپفیرکےنفاےلولگتہبزایدہوہںےگ۔

رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،ثیل،دیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوتنسںیکریپفیرکےناکایبؿ۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوتنسںیکریپفیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2136

راوی ٤ً :زو بً ٩باضً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪واػ ،١ابووائ١

اػ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َوائ َٕٔٗ ١ا ََ ٢جَِ ٠ش ُت ِلٔ َی َط ِي َب َة فٔی َص َذا
ض َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪و ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩بَّا ٕ

َفا َئ َو ََل بَ ِی َـا َئ ِ ٔ ََّل َٗ َش ِ٤ت َُضا بَي ِ َن
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٗا ََ ٢جََ ٠ص ِلٔ َ َّی ًُ َ٤زُ فٔی َِ ٣حٔ ٔ ٠ش َ
ک َص َذا َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س صَ َُ ٤ِ ٤ت أَ ََِ ٪ل أَ َز ََ ٓ َٔیضا َػ ِ َ
ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ ٠ي َن ُُِٗ ٠ت َ٣ا أََ ِ ٧ت بَٔٔاً َٕٔٗ ١ا َُِ ٠ُٗ ٥َ ٔ ٟ ٢ت َ ٥َِ ٟئ ٌَِ ُِ ٠ط َػاح َٔبا َک َٗا َ ٢ص َُ٤ا ا ِِ ٤َ ٟزئَا ُٔ ٪ي ِ٘ َت َسی بٔض ٔ َ٤ا
رمعف نب ابعس ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،فالص ،اوبفالئ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک ہبیش ےک اپس اس دجسم ںیم اھٹیب
وہااھتہکوتاںوہں ےناہکہکریمےاپسرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعاہمتریایسےنھٹیبیکہگجںیمےھٹیبوہےئےھت،اںوہںےناہک
ہک ںیم اچاتہ وہں ہک اہیں وسان اچدنی ھچک یھب ہن وھچڑفں ہکلب اس وک املسمونں ںیم ابٹن دفں ںیم ےن اہک آپ ااسی ںیہن رک ےتکس
اںوہںےناہکویکں؟ںیمےناہک ہکآپدفونںاسویھتںےنااسیںیہنایک،اںوہںےنوجابدایہکفہدفونںاےسیےھتنجیکادتقا
یکاجیتےہ۔
رافی  :رمعفنبابعس،دبعارلنمح،ایفسؿ،فالص،اوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوتنسںیکریپفیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2137

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪اً٤ع ،زیس ب ٩وہب ،حرضت حذئہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت اَلِ َ ًِ ََ ٤ع َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ًَ ٢زیِ ٔس بِ َٔ ٩وصِبٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت ُح َذ ِي َٔ َة َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَ َ٨ا

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪اَلِ َ َ٣اَ َ ٧ة َ٧زََِ ٟت َّٔ ٩ِ ٣
آ٪
اٟش َ٤ا ٔ
ئ فٔی َج ِذرٔ ُٗٔ ُ٠
ُق َ
َُقُُا ا ِِ ُ ٟ
وب اِّ ٟز َجا َٔ ٢وَ٧زَ َ ٢ا ِِ ُ ٟ
ُقآ َُ َ ٓ ٪
اٟش َّ٨ةٔ
َو ًَ٤ُ ٔ ٠وا ُّٔ ٩ِ ٣
یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ،اشمع ،زدی نب فبہ ،رضحت یذ ہف ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےس روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکاامتنآامسؿےسولوگںےکدولںیکرہگاح ںیمانزؽیکیئگ،افررقآؿانزؽوہاانچہچنولوگں
ےنرقآؿڑپاھافرتنساکملعاحلصایک۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،اشمع،زدینبفبہ،رضحتیذ ہف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوتنسںیکریپفیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2138

راوی  :آز ٦ب ٩ابی ایاض ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زہ٣ ،زہ ہ٤سانی ،حرضت ًبس اہلل

ض َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ٣ُ ٩زَّ َة َسُ ٌِ ٔ٤ت َُّ ٣ز َة ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ َّی َي ُ٘و َُٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ ِ ٔ َّ ٪أَ ِح َش َ٩
َح َّسثَ َ٨ا آ َز ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی ِٔیَا ٕ

وَْ ٪ل ٕ
ی َص ِس ُی َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ َّ
ت
اب اہللٔ َوأَ ِح َش َ ٩ا َِ ٟض ِس ٔ
َ اَلِ ُ ُ٣ورٔ ُِ ٣ح َسثَاتُ َضا َو ِ ٔ َّ٣َ ٪ا تُو ًَ ُس َ
ا َِ ٟحسٔیثٔ َ ٔ ٛت ُ

ی٩
َو َ٣ا أَْمُتْن ب ٔ ٌُِ ٤حٔز ٔ َ

آدؾنبایباایس،ہبعش،رمعفنبرمہ،رمہہاین،رضحتدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایک ہکبسےسایھچابت
اہللاعت ییک اتبےہافربسےسرتہبرط ہقرضحت دمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساک رط ہقےہ،افربس ےسربےاکؾدبتع ےک
اکؾںیہافرسجزیچاکمتےسفدعہایکایگےہفہوہرکرےہاگافرمتاہللاعت یوکاعزجرکےنفاےلںیہنوہ۔
رافی  :آدؾنبایباایس،ہبعش،رمعفنبرمہ،رمہہاین،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوتنسںیکریپفیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2139

راوی ٣ :شسز ،سٔیا ،٪زہزیً ،بیس اہلل  ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ اور زیس ب ٩خاٟس

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َزیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

اب اہللٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َََ ٢لَ ِٗ ٔـي َ َّن بَ ِي َ٤َ ُٜ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ

دسمد،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعافرزدینباخدلےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکمہ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےھتوتآپےنرفامایہکںیماہمترےدرایمؿ اتباہللےکاطمقبہلصیفرکدفںاگ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعافرزدینباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوتنسںیکریپفیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2140

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٨ا٠ٓ ،٪یح ،ہَل ٢بً ٩لیً ،لاء ب ٩يشار ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُٔ ٩س َ٨ا َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُِٓ ٠ی ْح َح َّسثَ َ٨ا ص ََٔل ُ ٢بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة ِ ٔ ََّل َ ٩ِ ٣أَبَی َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ََ ٩ِ ٣یأبَِی َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أَكَا ًَىٔی َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو َ٩ِ ٣
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک ُ ُّ ١أ ُ ًَّٔ٣ی یَ ِس ُخَ ُ٠

ًَ َؼانٔی َٓ َ٘ ِس أَبَی

فلت
دمحم نب انسؿ ، ،الہؽ نب یلع ،اطعء نب اسیر ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکریمیامتؾاتمتنجںیمدالخوہیگ۔وسااسےکوجااکنررکے،ولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسافروکؿااکنررکےاگ،آپےنرفامایہکسجےنریمیانرفامینیکوتاسےنااکنرایک۔
فلت
رافی  :دمحمنبانسؿ، ،الہؽنبیلع،اطعءنباسیر،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوتنسںیکریپفیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2141

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بازہ ،یزیس ،س٠امی ٪ب ٩حیا ،٪سٌیس ب٣ ٩ي٨اء ،جابز بً ٩بس اہلل

َّاَ ٪وأَثِى َی ًََِ ٠یطٔ َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٣ٔ ٩ي َ٨ا َئ َح َّسثَ َ٨ا أَ ِو َسُ ٌِ ٔ٤ت
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ًَ ٩با َز َة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َیزٔی ُس َح َّسث َ َ٨ا َسٔ٠ی ُ ٥بِ َُ ٩حی َ

َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘و َُ ٢جائ َ ِت َََ ٣لئ ٔ َْ ٜة ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َ٧ائ َْٔ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ُِ َّ ٧ِٔ ٥ط َ٧ائ َْٔ ٥و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ٪َّ ٔ ِ ٥

َاْضبُوا َٟطُ ََ ٣ث َّل َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِّ٧ِٔ ٥طُ َ٧ائ َْٔ ٥و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ٪َّ ٔ ِ ٥
ا ٌَِ ٟي ِ َن َ٧ائ َْٔ ٤ة َوا َِِ ٠َ٘ ٟب َي ِ٘وَ ا َُ٘ َٓ ٪اُٟوا ِ ٔ ََّ ٔ ٟ ٪ؼاح ٔبَٔ ٥ِ ُٜص َذا ََ ٣ث َّل ٓ ِ ٔ
ِ
اب َّ
اٟساعٔ َی
ا ٌَِ ٟي ِ َن َ٧ائ َْٔ ٤ة َوا َِِ ٠َ٘ ٟب َي ِ٘وَ ا َُ٘ َٓ ٪اُٟوا ََ ٣ثُ٠طُ ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ٕ ١بَى َی َز ّارا َو َج ٌَ ََٔ ٓ ١یضا َ٣أزُبَ ّة َو َب ٌَ َث َزاً ٔ ّیا ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َج َ
اٟساعٔ َی َ ٥َِ ٟی ِس ُخ َِّ ١
اٟس َار َوأَک َ َ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِ٤َ ٟأ ِ ُزبَ ٔة َو َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یُحٔ ِب َّ
َز َخ ََّ ١
اٟس َار َوَ ٥َِ ٟیأِک ُ ِ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِ٤َ ٟأ ِ ُزبَةٔ َٓ َ٘اُٟوا أَ ِّوُٟو َصا َُ ٟط َي ِٔ َ٘ ِض َضا
َاٟس ُار ا َِ ٟح َُّ ٨ة َو َّ
َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ُِ َّ ٧ِٔ ٥ط َ٧ائ َْٔ ٥و َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٪َّ ٔ ِ ٥ا ٌَِ ٟي ِ َن َ٧ائ َْٔ ٤ة َوا َِِ ٠َ٘ ٟب َي ِ٘وَ ا َُ٘ َٓ ٪اُٟوا ٓ َّ
اٟساعٔی َُ ٣ح َّْ ٤س َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥َ ٠أَكَا ََ َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ٘ َٓ ٥َ ٠س أَكَا ََ اہللَ َو ََ ًَ ٩ِ ٣صی َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ٘ َٓ ٥َ ٠س ًَ َصی

ض َتا َب ٌَ ُط ُٗت َ ِي َب ُة ًَ َِِ ٟ ٩ی ٕث ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ص ََٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢جابٔز ٕ
اہللَ َو َُ ٣ح َّْ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ َ ٥َ ٠ف ْ ٚبَي ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ
ِ َد ًَ َِ ٠ي َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََ
دمحم نب ابعدہ ،سیدی ،امیلسؿ نب ایحؿ ،دیعس نب انیمء ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ ایبؿ رکےت ےھت ،رفےتش یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےکاپسآےئاسفتقآپوسےئ وہےئ ےھت،ضعبےن اہکفہوسےئوہےئںیہ افرضعبےناہک ہکآھکنوسیت ےہ
افربلقدیبارےہاںوہںےناکیدفرسےےساہکاؿیکاکیاثمؽےہفہاثمؽوتایبؿرکف،ضعبےناہکفہوسےئوہےئںیہضعب
ےن اہکہکآھکنوسیتےہ افر دؽدیبارےہ،انچہچن اؿولوگں ےن اہکہکاؿ ےئلیکاکیدخرتوخاؿاھچبایافراکیصخش البےنفاےل وک
اجیھبسجےنالبےنفاےلیکدوعتوبقؽیکوتفہرھگںیمدالخوہاافردخرتوخاؿےساھکایافرسجےنالبےنفاےلیکدوعتوبقؽ
ہنیکفہہنوترھگںیمدالخوہاافرہنیہدخرتوخاؿےساھکای،اؿولوگںےناہکہکفہوتوسےئوہےئںیہافرضعبےناہکہکآھکنوسیت
ےہ افر بلق دیبار وہات ےہ ،رھپ رفامای ہک رھگ وت تنج ےہ افر البےن فاےل رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ،انچہچن سج ےن
رضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکااطتعیک،اسےن اہللیکااطتعیک،سجےن رضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکانرفامین
یک افر اس ےن اہلل یک ان رفامین یک ،افر رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک درایمؿ دجا رکےن فاےل ںیہ ،ہبیتق ےن ثیل،
وباہطساخدل،دیعسنبایبالہؽاجرباسیکاتمتعبںیمرفاتیرکےتںیہہکامہرےاپسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئ۔
رافی  :دمحمنبابعدہ،سیدی،امیلسؿنبایحؿ،دیعسنبانیمء،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوتنسںیکریپفیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2142

راوی  :ابونٌی ،٥سٔیا ،٪اً٤ع ،ابزاہی ،٥ہ٤ا ،٦حرضت حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی٤وا َٓ َ٘ ِس
ُقا ٔ
رش ا َِّ ُ ٟ
ئ ا ِس َت٘ ٔ ُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ص َّ٤اُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح َذ ِي َٔ َة َٗا ََ ٢یا ََ َ ٌِ ٣
ٔیسا
ٔیسا َٓإ ٔ ِ ٪أَ َخ ِذتُ َِ ٥یٔ٤ي ّ٨ا َو ٔط َّ ٤اَل َِ َ٘ ٟس َؿ َُ ٠ِ ٠ت َِ ٥ؿ ََل َّل َبٌ ّ
َس َب ِ٘ت َُِ ٥س ِب ّ٘ا َبٌ ّ
اوبمیعن،ایفسؿ،اشمع،اربامیہ،امہؾ،رضحتیذ ہفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےناہکہکاےرقاءیکامجتع
متدیسیھراہاایتخررکفاسےئلہکمتتہبےھچیپرہےئگوہ،ارگمتداںیئابںیئٹہےئگوتمتاسفتقتہبیہدفریکارمایہںیماجڑپف
ےگ۔
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،اشمع،اربامیہ،امہؾ،رضحتیذ ہفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوتنسںیکریپفیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2143

ابو٣وسی
راوی  :ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،بزیس ،ابوبززہ،
ٰ

وسی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا ََ ٣ثلٔی
َکیِبٕ َح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ َ

٣َ ١ا َب ٌَ َثىٔی اہللُ بٔطٔ ََ ٤َ ٛث َٔ ١ر ُج ٕ ١أَتَی َٗ ِو ّ٣ا َٓ َ٘ا َ ٢یَا َٗ ِوِ ٔ ٦نِّٔی َرأَیِ ُت ا َِ ٟح ِی َع بٔ ٌَ ِیى َ َّی َوِنِّٔی أََ٧ا أ ٨َّ ٟذیزُ ا ِِ ٌُ ٟزیَا َُٓ ٪اَ ٨َّ ٟحا َئ
َو ََ ٣ث ُ

َٓأَكَا ًَ ُط كَائ ٔ َٔ ْة ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ َٓأ َ ِز َُ ٟحوا َٓاَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا ًَل َی ََ ٣ضٔ٠ض ٔ َِ ٨َ َٓ ٥ح ِوا َو ََّ ٛذبَ ِت كَائ ٔ َٔ ْة ُٔ ٨ِ ٣ض َِٓ ٥أ َ ِػ َب ُحوا َ٣ک َاُ َ ٧ض ََِ ٓ ٥ؼ َّب َح ُض ِ٥
َ ًَ ٩ِ ٣َ ١ؼانٔی َو ََّ ٛذ َب ب ٔ َ٤ا ٔجئ ُِت بٔطٔ ٔ٩ِ ٣
ا َِ ٟح ِی ُع َٓأَصِ َُ َٜ٠ض َِ ٥وا ِج َتا َح ُض ََِ ٓ ٥ذَ ٔ ٟ
 ٩ِ ٣َ ١أَكَا ًَىٔی ٓ ََّات َب ٍَ َ٣ا ٔجئ ُِت بٔطٔ َو ََ ٣ث ُ
ک ََ ٣ث ُ
ا َِ ٟح ِّٙ
اوبرکبی ،اوبااسہم ،ربدی ،اوبربدہ ،اوب ومٰیس  ،یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ریمی افر اس یک
اثمؽ وج اہلل ےن ھجم وک دے رک اجیھب ےہ ،اس صخش یک اثمؽ ےہ وج اکی وقؾ ےک اپس آےئ افر ےہک ہک ریمی وقؾ ےن اینپ آھکن ےس
وفجوک داھکیےہ ،افر ںیم ںیہمتاگننڈراےنفاالوہںاس ےئلاجنتیک ہگجالتشرکف اس یکوقؾےک ھچکولوگںےن اساک اہک امانافر
راوتںراتلکنےئگافراینپانپہیکہگجرپیہرےہ ،حبصوک رکشلےناؿرپ ہلمحرکدایافر اںیہن الہکرک دایافرلتقفاغرتایکہیاس
صخشیکاثمؽےہسجےنریمیااطتعیکافروجںیمےلرکآایوہںایکسریپفییک،افراسصخشیکاثمؽسجےنریمیانرفامین
یکافروجںیمےلرکآایوہںاسوکالٹھجای۔
رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،اوبومٰیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوتنسںیکریپفیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2144

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسٟ ،یثً٘ ،ی ،١زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ْث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩أَب ٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
ٕ
َف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َٔلَبٔی بَ ُِکٕ َِ ٛی َ
اس ُت ِدَ ٔ ٠
َ٤َّ ٟا تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِ
َف ََ َ َٛ ٩ِ ٣
ٕ أَبُو بَ ُِکٕ َب ٌِ َس ُظ َو ََ َ ٛ
اض َحًَّی َي ُ٘وُٟوا ََل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ ٓ َََٗ ٩ِ ٤ا َََ ٢ل
ُت َ٘ات ٔ ُ
اض َو َٗ ِس َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
 ١اَ ٨َّ ٟ
َف َ ٚبَي ِ َن اٟؼَّ ََلة ٔ َواٟزَّکَاة ٔ َٓإ ٔ َّ٪
ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ ًَ َؼ َ٣ٔ ٥ىِّی َ٣ا َُ ٟط َو َنٔ َِش ُط ِ ٔ ََّل ب ٔ َح ِّ٘طٔ َوح َٔشاب ُ ُط ًَل َی اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ ََل ُ َٗات َّٔ َ ٩ِ ٣َ َّ٩َ٠

اٟزَّکَا َة َح ُّ ٙا ِ٤َ ٟا َٔ ٢واہللٔ َِ ٟو ٌَُ ٨َ ٣ونٔی ً ٔ َ٘ ّاَل کَاُ ٧وا یُ َؤ ُّزوُ َ ٧ط ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٟ ٥َ ٠ا َت ُِ ٠ت ُض ًَِ ٥ل َی ٌَٔ ٨ِ ٣طٔ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ
َ َح َػ ِس َر أَبٔی بَ ُِکٕ َ ٔ ٘٠ِ ٔ ٟتا َٔ ٌََ ٓ ٢زٓ ُِت أََّ٧طُ ا َِ ٟح َُّٗ ٙا َ ٢ابِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َو ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ
ٓ ََواہللٔ َ٣ا ص َُو ِ ٔ ََّل أَ َِ ٪رأَیِ ُت اہللَ َٗ ِس َ َ
ًَ َ٨اّٗا َوص َُو أَ َػ ُّح ورواظ ا٨ٟاض ً٨اٗا وً٘اَل صض٨ا َلیحوز وً٘اَل فی حسیث اٟظٌيی ٣زس ١وٛذا ٗاٗ ٢تيبة ً٘اَل

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،لیقع ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ بج
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفافتاپح افرآپےکدعبرضحتاوبرکبہفیلخوہےئافررعبےکدنچولوگںوکاکرفوہاناھت،
وہےئگ،وترمعریضا ہللاعتٰیلہنعےناوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےساہکہکآپولگاہجدسکرطحرکںیےگاحالہکنروسؽاہللیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ہک ںیم مکحدای ایگ وہں ہک ولوگں ےس گنج رکفں ،اہیں کت ہکولگ ال اہل اال اہلل اہک اس ےن ھجم ےس
ا ےنامؽافراینپاجؿوکزجب اسےکقحےکناچایلافراساکاسحباہللرپےہ،رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکدخایکمسق
ںیم گنج رکفں اگاس صخش ےس سج ےن امنز افر زوکۃ ںیم رفتقییک اےئلس ہک زوکۃ اک امؽ اک قح ےہ ،دخایک مسق ارگاؿولوگں ےن
اکی ریس یھب رفیک وج فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم دای رکےت ےھت ،وت ںیم اس ےک ہن دےنی فاولں ےس گنج
رکفںاگ،رضحترمعاکایبؿےہہکںیمےنیہیایخؽایکہکاہللاعت یےنرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعاکہنیسگنجےکےئلوھکؽ
دای ںیم ےن اجؿ ایل ہک یہی قح ےہ ،انب ریکب افر دبعاہلل ےن ثیل( ،لاقؽ یک اجبےئ) انعؼ اک ظفل رفاتی ایک ےہ ،افر یہی زایدہ حیحص
ےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیقع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبت،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوتنسںیکریپفیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2145

راوی  :اس٤اًی ،١اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہً ،بساہلل بً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ
َ ١ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢س ََٔ ًُ ٦ي ِي َُ ٨ة بِ ُ ٩ح ِٔؼ ٔ ٩بِ ُٔ ٩ح َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩بَ ِسرٕ َٓ َ٨زَ ًََ ٢ل َی ابِ ٔ ٩أَخٔیطٔ ا ِِّ ُ ٟ
َح بِ ِٔ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ٩
بِ ًََ ٩بَّا ٕ
اب َِ ٣حٔ ٔ ٠ص ًُ ََ ٤ز َو ُ٣ظَ ا َو َرتٔطٔ ُُ ٛض ّوَل کَاُ ٧وا أَ ِو ُطبَّاّ٧ا َٓ َ٘ا َ٢
َف َّأ ٟذ َ
ا ٪ا َِّ ُ ٟ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أ َ ٨َّ ٟ
ی ٩یُ ِسٔ٧یض ٔ ِ٤َ ًُ ٥زُ َوک َ َ
ح ِٔؼ َٕ ٩وک َ َ
ُقا ُئ أَ ِػ َح َ
ک ًََِ ٠یطٔ َٗا َ ٢ابِ ُ٩
ک َو ِج ْط ً ٔ َِ ٨س َص َذا اَلِ َ ٔ٣ي ٍ ٔ َٓ َت ِش َتأِذ ٔ َ ٪لٔی ًََِ ٠یطٔ َٗا ََ ٢سأ َ ِس َتأِذ ٔ َُ َٟ ٪
ًُ َي ِي َُ ٨ة َٔلبِ ٔ ٩أَخٔیطٔ یَا ابِ َ ٩أَخٔی َص َِ َٟ ١
ٔب
ًَبَّا ٕ
ض َٓا ِس َتأِذ َََ ٌُ ٔ ٟ ٪ي ِي ََ ٨ة َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ ََٗ ١ا َ ٢یَا ابِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َواہللٔ َ٣ا ُت ٌِ ٔلي َ٨ا ا َِ ٟحز ِ ََ ٢و َ٣ا َت ِح ٥ُ ُٜبَ ِي َ٨َ ٨ا بٔا ِِ ٌَ ٟس َِٔ َٓ ٢ـ َ
َ
َّ
َح یَا أَ ٔ٣ي َ ٍ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ِ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی َٗا َ٨َ ٔ ٟ ٢ب ٔ ِّیطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ ِذ ا َِِ ٌَٔ ٟو َوأِ ُ٣زِ
ًُ َ٤زُ َحًی َص َّ ٥بٔأ َِ ٪ي َ٘ ٍَ بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ُِّ ُ ٟ
بٔا ٌُِ ٟزِ ٔ
اَ ٪و َّٗآّا ً ٔ َِ ٨س
ٖ َوأَ ِ ٔ
رع ِق ًَ ِ ٩ا َِ ٟحاصٔٔ٠ي َن َوِ ٔ ََّ ٪ص َذا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟحاصٔٔ٠ي َن ٓ ََواہللٔ َ٣ا َجا َو َزصَا ًُ َ٤زُ ح ٔي َن َت ََل َصا ًََِ ٠یطٔ َوک َ َ
اب اہللٔ
َ ٔ ٛت ٔ
اامسلیع ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب  ہبت ،دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
اںوہںےنایبؿایکہکہنییع نبنصح نبیذ ہف نبدبر آےئ افرا ےنےجیتھب جنبسیق نبنصح ےکاہںارتے،افر ہیاؿولوگں
ںیمےسےھتنجوکرضحترمعا ےنرقبیرےتھکےھت،افررقاءوخاہفہوبڑےھوہںایوجاؿرمعیکسلجمےکریشموہےتےھت ،ہنییع
ےنا ےنےجیتھبےساہکاےےجیتھبایکاریماوملنینمےکاہیںریتیراسح ےہ،وتریمےےئلااجزتےلاتکسےہ؟اںوہںےناہکہک
رقنعبی اہمترے ےئل ااجزتولں اگ ،انب ابعس اکایبؿ ےہ ،اںوہں ےن ہنییع ےک ےئل ااجزت  ی ،بج فہ ادنر آےئ وت اہک ہک اے
انباطخبدخایک مسقمتںیمہہنوتزایدہامؽدےتیوہافرہنامہرےاسھتدعؽےکاسھتہلصیفرکےتوہ،رضحترمعوکاؿرپہصغآ
ایگاہیںکتہکرقبیاھتہکاھجلڑپںی،وت جےناہکاریماوملنینماہللےنا ےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفامایہکاعمیفوکوبقؽ
رکںی افر ویکینں اک مکح دےئجی افر اجولہں ےس درسگر ےئجیک ،ہی صخش اجولہں ںیم ےس ےہ ،دخا یک مسق ،وجیہن ہی آتی رضحت رمع ےک
اپسڑپیھاںوہںےناسآتیےکالخػںیہنایک،افر اتباہللےکاپستہبزایدہرےنکفاےلےھت(،ینعتہبزایدہلمعرکےن
فاےلےھت)
رافی  :اامسلیع،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنب ہبت،دبعاہللنبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوتنسںیکریپفیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2146

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،ہظا ٦ب ٩رعوہٓ ،اك٤ہ ب٨٣ ٩ذر ،اس٤اء ب٨ت ابی بُک

رع َو َة ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی بَ ُِکٕ َرض َٔی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ًَ ُِ ٨ض٤ا أََ َّ ٧ضا َٗاَِ ٟت أَ َت ِی ُت ًَائٔظَ َة ح ٔي َن َخ َشٔ َِت َّ
ض َٓأ َ َط َار ِت
اض ٗ ٔ َی ْاَ ٦وه ٔ َی َٗائ َْٔ ٤ة ُت َؼل ِّی َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
اٟظ ُِ ٤ص َواُ ٨َّ ٟ
َ
ب ٔ َی ٔس َصا ِ َ ٧ح َو َّ
ْص َٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َٓ َ٘ا َِ ٟت ُس ِب َح َ
ا ٪اہللٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت آیَ ْة َٗاَِ ٟت ب ٔ َزأِس َٔضا أَ َِ ٪ن ٌَ ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا ا ِن َ َ
َو َس ََّ ٥َ ٠حَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ  ٥َِ ٟأَ َر ُظ ِ ٔ ََّل َو َٗ ِس َرأَیِ ُت ُط فٔی ََ٘ ٣امٔی َص َذا َحًَّی ا َِ ٟح ََّ ٨ة َواَ ٨َّ ٟار َوأُوو َٔی ِلٔ َ َّی أَ٥ِ َُّٜ٧
َقی ّبا ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة َّ
ک َٗاَِ ٟت أَ ِس َ٤ا ُئ ٓ ََی ُ٘و َُ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س
اٟس َّجا َٔٓ ٢أ َ َّ٣ا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ُ ٣أَ ِو ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ُ ٔ ٠لَ أَ ِزرٔی أَ َّی ذََ ٔ ٟ
و ٪فٔی ا ُِ٘ ٟبُورٔ َ ٔ
ُت ِٔتََ ُ٨
َجائ َ َ٨ا بٔا ِٟب َ ِّي َ٨ا ٔ
ک
اب ََل أَ ِزرٔی أَ َّی ذََ ٔ ٟ
ت َٓأ َ َجب ِ َ٨ا ُظ َوآ َ٨َّ ٣ا َٓ ُی َ٘ا َُ ٥ِ َ ٧ ٢ػاّ ٔ ٟحا ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا أََ َّ ٧
ک ُ٣وٗ ٔ َْ ٩وأَ َّ٣ا ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ُٔ ٙأَ ِو ا ِِ ٤ُ ٟز َت ُ
وَ ٪ط ِیئّا َٓ ُ٘ ُِ ٠ت ُط
اض َي ُ٘و َُ ٟ
َٗاَِ ٟت أَ ِس َ٤ا ُئ ٓ ََی ُ٘و ََُ ٢ل أَ ِزرٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت اَ ٨َّ ٟ
دبعاہللنبہملسم،امکل،اشہؾنبرعفہ،افہمطنبذنمر،اامسءتنبایبرکبےسرفاتیرکیتںیہہکاںوہںےنایبؿایکہکںیمرضحت
اعہشئےکاپسآح اسفتق وسرجںیمرگنہاگلاھتافرولگامنزڑپھرےہےھتافرفہیھبڑھکیامنزڑپھریہںیھتںیمےناہکہک
ولگہیایکرکرےہںیہاںوہںےنا ےناہھتےسآامسؿیکرطػااشرہایکافراہکاحبسؿ اہللںیمےنوپاھچایکوکح اشنین ےہ؟اںوہں
ےن ااشرہ ےس اہک ہکاہں بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت اہلل یک دمحف انثء یک رھپ رفامای ہک وکح  زیچ ایسی ںیہن
ےہ وج ںیم ےن اس ہگج ںیم ہن دیھکی وہ اہیں کت ہک تنج ف دفزخ یھب افر ریمی رطػ فیح یجیھب یئگ ےہ ہک مت ولگ ربقفں ںیم
داجؽ ےک ونتفں ےک رقبی ےک زامہن ںیم آزامےئ اجؤ ےگ ومنم ای ملسم (رضحت اامسء اک ایبؿ ےہ ہک ےھجم اید ںیہن ومنم ای ملسم
رفامای)ےہک اگہک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس امہرےاپس ایاکؾ ےل رک آےئ مہ ےن اؿ وک وبقؽ ایک افر اامیؿ ےل آےئ رھپ اہک اجےئ اگ ہک
آراؾےسوسرہمہاجےتنےھتہکوتنیقیرےنھکفاالےہافرانمقفایرماتب(اامسءےناہکہکےھجمایدںیہناؿدفونںںیمےسایکرفامای)
ےہکاگہکںیمںیہناجاتنولوگںوکھچکےتہکوہےئانساھتانچہچنفیہںیمےنیھبد ہدای۔

رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،اشہؾنبرعفہ،افہمطنبذنمر،اامسءتنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکوتنسںیکریپفیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2147

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ابوہزیزہ

َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اَ ْ ٔ ٟ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ز ًُونٔی َ٣ا
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

اِ َٗ ٪ب َ ٥ِ ُٜ٠بٔ ُش َؤأٟض ٔ َِ ٥وا ِخت ََٔلٓ ٔض ٔ ًَِ ٥ل َی أَِ٧ب ٔ َیائ ٔض ٔ َِٓ ٥إٔذَا َ َ ٧ض ِي ُتَ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜط ِی ٕئ َٓا ِجتَٔ٨بُو ُظ َؤِذَا أَ َِ ٣زتُ٥ِ ُٜ
َت َز ُِ ٛت٤َ َّ ٧ِٔ ٥ِ ُٜا َص ََ ٠
ک َ ٩ِ ٣ک َ َ
َ ِ
اس َت َل ٌِت ُِ٥
بٔأ ِ٣ز َٕٓأتُوا ُٔ ٨ِ ٣ط َ٣ا ِ
اامسلیع ،امکل ،اوبازلاند ،ارعج اوبرہریہ یبن یلص اہللہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہہکآپ ےن رفامایہک مت ےھجم وھچڑدف بج کت
ہک ںیم مت وک وھچڑ دفں (ینع ریغب رضفرت ےک ھجم ےس وساؽ ہن رکف) مت ےس ےلہپ یک وقںیم رثکت وساؽ افر اایبنء ےس االتخػ ےک
ببسالہ کوہںیئگبجںیم متوکیسکزیچےسعنم رکفںوتاسےسرپزیہ رکف افرمتوکیسک ابتاکمکحدفںوتاسوکرکف سجدقرمت
ےسنکمموہےکس۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعجاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رثکتوساؽافرےبافدئہفلکتیکرکاتہاکایبؿ۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ

رثکتوساؽافرےبافدئہفلکتیکرکاتہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2148

راوی ً :بس اہلل ب ٩یزیس ُ٣قی ،سٌیسً٘ ،ی ،١اب ٩طہابً ،ا٣ز ب ٩سٌس ب ٩ابی وٗاؾ ،سٌس ب ٩ابی وٗاؾ

اب ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ِ٩
ٔیس َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
ُق ُئ َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
یس ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أَ ًِوَ َ ٥ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ُج ِز ّ٣ا ََ ٩ِ ٣سأ َ ََ ٩ِ ًَ ٢ط ِی ٕئ  ٥َِ ٟیُ ََح َِِّّ ُ ٓ ٦
ََح َ ٩ِ ٣ٔ ٦أَ ِج ٔ١
َِ ٣شأ َ َٟتٔطٔ
دبع اہلل نب سیدی رقمی،دیعس ،لیقع ،انباہشب ،اعرم نب دعس نب ایبفاقص ،دعس نب ایبفاقص ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں
ےنایبؿ ایکہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایہکاملسمونںںیمبسےسڑبارجمؾفہصخشےہسجےنیسکایسیزیچےکقلعتموساؽ
ایکوج جاؾہنیھتافراسےکوساؽرکےنیکفہجےسفہ جاؾرکدییئگ۔
رافی  :دبعاہللنبسیدیرقمی،دیعس،لیقع،انباہشب،اعرمنبدعسنبایبفاقص،دعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
رثکتوساؽافرےبافدئہفلکتیکرکاتہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2149

٣وسی بً٘ ٩بہ ،ابوا٨ٟرض ،بَّس ب ٩سٌیس ،زیس ب ٩ثابت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :اسحأً ،ٚا ،٪وہیبٰ ،

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
َّس بِ َٔ ٩س ٌٔی ٕس ًَ ِ٩
وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا أ ِ ٨َّ ٟ
رض یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َزیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠ات َد َذ حُ ِح َز ّة فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َٔ ٩ِ ٣ح ٔؼي ٍ ٕٓ ََؼل َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ
ْخ َد َِِٔ ٟیض ٔ ِ٥
اض ث ُ َُّ َ٘ َٓ ٥سوا َػ ِو َت ُط َِ ٟی َّ ٠ة َٓوَ ُّ٨وا أَُ َّ ٧ط َٗ ِس َ َ ٧اَ َٓ ٦ح ٌَ ََ ١ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥یَت َ َِ ٨ح َ٨حُ َ ٔ ٟی ِ ُ
َو َس ََّٔ ٓ ٥َ ٠یضا ََ ٟیال ٔ َی َحًی ا ِج َت ََِ ِٟٔ ٍَ ٤یطٔ ْ َ ٧

یت أَ ِ ٪یَُ ِٜت َب ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜوَِ ٟو ُٛت َٔب ًََِ ٠ی٣َ ٥ِ ُٜا ٗ ُِ٤ت ُِ ٥بٔطٔ ٓ ََؼ ُّ٠وا أَ ُّی َضا
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َزا َ ٢بَّٔ ٥ِ ُٜأ ٟذی َرأَیِ ُت َٔ ٩ِ ٣ػٔ٨ی ٌَٔ ٥ِ ُٜحًَّی َخ ٔظ ُ
ئ فٔی بَ ِيتٔطٔ ِ ٔ ََّل اٟؼَّ ََل َة ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ َة
اض فٔی ب ُ ُیوتَٔٓ ٥ِ ُٜإ ٔ َّ ٪أَٓ َِـ ََ ١ػ ََلة ٔا ِِ ٤َ ٟز ٔ
اُ ٨َّ ٟ

ااحسؼ ،افعؿ ،فبیہ ،ومٰیس نب ہبقع ،اوبارضنل ،رسب نب دیعس ،زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن
ایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآ ہلفملسےندجسمںیموبرویںاکاکیرجحہایترایکافراسںیم روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن دنچ
راںیتامنزڑپیھ،اہیںکتہکولگآپےکاچرفںرطػعمجوہےئ(افرامنزڑپےنھےگل)رھپاکیراتولوگںےنآپیکآفاز
ہن اپح  ،وت ایخؽ وہاہک اشدیآپ وس ےئگ ںیہ،انچہچن وضعبں ےناگنھکران رشفعرک دای،اتہک آپ ابرہرشتفی الںیئ ،آپ ےن رفامای ہک
ںیمرباربداتھکیراہوہںوجمتےنایکہکاہیںکتہکےھجموخػوہاہکںیہکمترپرفضہنوہاجےئ،ارگمترپ(ہیامنز)رفضوہاجیتوت
متاسرپہنرہےتکس،اسےئلاےولوگ۔متا ےنرھگفںںیمامنزڑپوھویکہکنآد یاکا ےنرھگںیمرفضےکوساامنزڑپانھرتہبےہ۔
رافی  :ااحسؼ،افعؿ،فبیہ،ومٰیسنبہبقع،اوبارضنل،رسبنبدیعس،زدینباثتبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
رثکتوساؽافرےبافدئہفلکتیکرکاتہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2150

ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
٣وسی ،ابواسا٣ہ ،بزیس ب ٩ابی بززہ ،ابوبززہ،
ٰ
راوی  :یوسٕ بٰ ٩

وسی اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َُ ٢سئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
وسی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
َ
ٔب َو َٗا ََ ٢سُ٠ونٔی َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا َر ُسو َ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِط َیا َئ َ ٔ
َکصَ َضا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِٛثَ ٍُوا ًََِ ٠یطٔ ا ِِ ٤َ ٟشأ ََ ٟة َُـ َ
وک َساِ ٣َ ٥ْ ٔ ٟول َی َط ِي َب َة َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی ًُ َ٤زُ َ٣ا
آِ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٩ِ ٣أَبٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَب ُ َ
اہللٔ َ ٩ِ ٣أَبٔی َٗا َ ٢أَبُو َک حُ َذا َٓ ُة ث ُ ََّ َٗ ٥اُ َ ٦

ُوب ِلٔ َی اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
ب ٔ َو ِجطٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا َِ َِ ٟـ ٔب َٗا ََّ٧ِٔ ٢ا َ٧ت ُ

وی فنبومیس،اوبااسہم،ربدینبایبربدہ،اوبربدہ،اوبومٰیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہروسؽاہللیلصاہلل

ہیلعفآہلفملس ےس دنچزیچفں ےکقلعتم یسک ےنوساؽایک ،وتآپ ےناس وکاندنسپ ایک بجوساالتیکرثکتوہیئگ وتآپ وکہصغ
آایگ افر رفامای ہک ھجم ےس وپھچ ول اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما ابپ وکؿ ےہ؟ آپ ےن
رفامای ریتا ابپ اوبیذاہف ےہ ،رھپ ا کی دفرسا آد ی ڑھکا وہا افر وپاھچ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما ابپ اوبیذاہف رھپ
اکیدفرساآد یڑھکاوہاافروپاھچہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریماابپوکؿےہ،آپےنرفامایہکریتاابپاسمل،ہبیشاک
آزادرکدہےہ۔بجرضحترمعریضا ہللاعتٰیلہنعےکبصغےکآاثردےھکیوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرہچےےس
اظرہوہرےہےھت،وتاںوہںےناہکہکمہاہللزبرگفربرتیکرطػروجعرکےتںیہ۔
رافی  :وی فنبومٰیس،اوبااسہم،ربدینبایبربدہ،اوبربدہ،اوبومٰیسارعشیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
رثکتوساؽافرےبافدئہفلکتیکرکاتہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2151

وسی ،ابوًوا٧ہً ،بسا٠٤ٟک ،وراز (ِ٣ي ٍہ ٛے کاتب)
راوی ٰ ٣ :

وسی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ ٩و َّراز ٕکَات ٔٔب ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ َٗا ََ َٛ ٢ت َب ٌَُ ٣اؤیَ ُة ِلٔ َی ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ ِاٛت ُِب ِلٔ َ َّی َ٣ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی ُزبُز ٔکَُ ِّ١ػ ََلة ٕ ََل
َسَ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٜ َٓ ٥َ ٠ت َب َِِٔ ٟیطٔ ِ ٔ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ک َو َٟطُ ا َِ ٟح ُِ ٤س َوص َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز َّ
اُ ٠ٟض َََّ ٥ل َ٣ا٤َ ٔ ٟ ٍَ ٔ ٧ا أَ ًِ َل ِی َت َو ََل ُٔ ٌِ ٣ل َی ٤َ ٔ ٟا
یک َُ ٟط َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََل َ ٔ
َ َ
ا ٪یَ َِ ٨هی
ََ ٌِ ٨َ ٣ت َو ََل یَ ِ ٍُ َٔ ٨ذَا ا َِ ٟح ِّس َٔ ٨ِ ٣
ا ٪یَ َِ ٨هی ًَ ِٔٗ ٩ی ََ ١و َٗا ََ ٢و َٛث ِ َ ٍة ٔاُّ ٟش َؤا َٔ ٢وِ ٔ َؿا ًَةٔ ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢وک َ َ
ک ا َِ ٟح ُّس َو ََ ٛت َب َِِٔ ٟیطٔ َِّٔ٧طُ ک َ َ
ت َو ََ ٍٕ ٨ِ ٣وصَا ٔ
ت َو َوأِز ٔا ِٟب َ َ٨ا ٔ
ًَ ُِ٘ ًُ ٩و ٔ ٚاَلِ ُ ََّ ٣ضا ٔ
ت ٗا ٢ابوًبس اہلل کا٧وا ي٘ت٠و ٪ب٨اتض ٥فی اٟحاص٠یة َٓح ٦اہلل ذاٟک
ومیس ،اوبوعاہن ،دبعاکلمل ،فراد(ریغمہ ےک اکبت) ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایکہک رضحتاعمفہی ےن ریغمہ وک ھکل رک
اجیھب ہک ھجم وک ھکل وجیھب ،وج مت ےن روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس انس ےہ ،وت رضحتریغمہ ےن ھکل اجیھبہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل

فملسرہامنزےکدعبہیرفامےتےھت،ہکاہللےکوساوکح وبعمدںیہنفہاالیکےہ،اساکوکح رشکیںیہنایسےکےئلابداشتہےہ،
افر ایس ےک ےئل بس رعتفیےہ ،افر فہ رہزیچ رپ اقدر ےہ ،اے اہلل ےسج وتدےاس وکوکح  رفےنکفاال ںیہن ےہ ،افر ےسج وت رفےک
اوکس وکح  دےنی فاال ںیہن ےہ ،افر یسک یک زبریگ فاےل وک ھجت ےس اس یک زبریگ عفن ںیہن دیتی ،افر اھکل ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
لیق ف اقؽ رثکت وساؽ افر امؽ ےک اض ع رکےن ےس عنم رفامےت ےھت ،افر امؤں یک ان رفامین افر ویٹیبں ےک زدنہ دروگر رکےن افر
وقحؼےکرفےنکافرالبرضفرتامےنگنےسعنمرفامےتےھت۔
رافی  :ومٰیس،اوبوعاہن،دبعاکلمل،فراد(ریغمہےکاکبت)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
رثکتوساؽافرےبافدئہفلکتیکرکاتہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2152

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ب ٩زیس ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س ًُ ََ ٤ز َٓ َ٘ا َُ ٧ ٢ضٔي َ٨ا ًَ ِ ٩اَّ ٟتک َ ُّٕٔ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
امیلسؿ نب  جب ،امحد نب زدی ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ مہ رضحت رمع ےک اپس ےھٹیب وہےئ
ےھت،وتاںوہںےناہکہکمہفلکتےسعنمےئکےئگںیہ۔
رافی  :امیلسؿنب جب،امحدنبزدی،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ

رثکتوساؽافرےبافدئہفلکتیکرکاتہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2153

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی( ،زوَسی س٨س) ٣ح٤وزً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ح و َح َّسثَىٔی َِ ٣ح ُ٤و ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی
أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َِ ٥َ ٠د ح ٔي َن َزاُ َِت َّ
اٟو ِض َز َٓ َ٤َّ ٠ا َس ََّ َٗ ٥َ ٠ا٦
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َؼلَّی ُّ
َ

َک َّ
ہلل
ََک أَ َّ ٪بَي ِ َن َی َسیِ َضا أ ُ ُّ ٣ورا ً ٔوَ ا ّ٣ا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّب أَ َِ ٪ي ِشأ َ ََ ٩ِ ًَ ٢ط ِی ٕئ ََِٓ ٠ی ِشأ َ ُِ ٨ِ ًَ ٢ط ٓ ََوا ٔ
اٟشا ًَ َة َوذ َ َ
ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔٓ ََذ َ َ
اض ا ِٟبُکَا َئ َوأَ ِٛث َ َ ٍ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ََل َت ِشأَُٟونٔی ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ ِ ٔ ََّل أَ ِخب َ ِ ٍتُ ٥ِ ُٜبٔطٔ َ٣ا زُ ُِ ٣ت فٔی ََ٘ ٣امٔی َص َذا َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َٓأ َ ِٛث َ َ ٍ اُ ٨َّ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ي ُ٘و ََ ٢سُ٠ونٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَْ َ ٧ص َٓ َ٘ َاَِ ِٟٔ ٦یطٔ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢أَیِ َِ ٣َ ٩س َخلٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا٨َّ ٟا ُر َٓ َ٘ َاِ ًَ ٦ب ُس اہللٔ بِ ُ٩
وک ُح َذا َٓ ُة َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ِٛث َ َ ٍ أَ َِ ٪ي ُ٘و ََ ٢سُ٠ونٔی َسُ٠ونٔی َٓب َ َ ٍ َک ًُ َ٤زُ ًَل َی ُر ِٛبَت َِیطٔ َٓ َ٘ا َ٢
ُح َذا َٓ َة َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَبٔی َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أَب ُ َ
َرؿٔي َ٨ا بٔاہللٔ َربًّا َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ََل ٔ ٦زٔی ّ٨ا َوب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُس ّوَل َٗا َََ ٓ ٢ش ََ ٜت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

رع َؿ ِت ًَل َ َّی ا َِ ٟح َُّ ٨ة َوا٨َّ ٟا ُر آنّٔٔا
ح ٔي َن َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ذََ ٔ ٟ
ک ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َِ َ٘ ٟس ُ ٔ
ق َص َذا ا َِ ٟحائ ٔٔم َوأََ٧ا أ ُ َػل ِّی َٓ ٥َِ ٠أَ َر کَا َِ ٟی ِؤ ٦فٔی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ َو َّ ِّ
اٟرش
رع ٔ
فٔی ُ ِ
اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی( ،دفرسی دنس) ومحمد ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہںےن
ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملس آاتفب ڈلھ اجےن ےک دعبرشتفی الےئ افر رہظ یک امنز ڑپیھ بجالسؾ ریھپ ےکچ وت ربنم رپ
ڑھکےوہےئافرایقتماکذرکایک،ہکاسےسےلہپتہبڑبےاومرںیہرھپ رفامایہکوجصخشھچکوپانھچاچاتہےہ،فہ وپھچےل،دخا
یکمسق،بجکتںیماینپاسہگجرپوہںوجھچکیھبمتھجمےسوپوھچےگںیماساکوجابدفںاگ،رضحتاسناکایبؿےہہکولگ
تہب زایدہ رفےن ےگل ،افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابر ابر یہی رفامےت اجےت ہک ھجم ےس وپھچ ول ،اسن اک ایبؿ ےہ ہک اکی
صخشآپےکاسےنمڑھکےوہےئافروپاھچہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےدالخوہےنیکہگجاہکںےہ،آپیلص
اہلل ہیلع فملس ےن رفامای دفزخ ،رھپ دبعاہلل نب یذاہف ڑھکے وہےئ افر وپاھچ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریما ابپ وکؿ ےہ؟
آپےنرفامایہکریتاابپیذاہفےہ،آپرھپرباربیہیرفامےترےہ،رضحترمعریض اہللاعتٰیلہنعونٹھگںےکلبڑھکےوہےئ،

بٹم
ج
افراہکرصننااباہللراب،فابالالسؾدانی،ف مدیلصاہللہیلعفآہلفملسروسؽ،بجرضحترمعےنہیاہکوترھپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
اخومشوہےئگرھپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمسقدےرکاہکاسذاتیکمسقسج ےکےضبقںیمریمیاجؿےہ،ریمےاسےنم
تنج افر دفزخ ایھب اس دویار ےک اسےنم  شی ےئک ےئگ ںیہ اس فتق ںیم امنز ڑپھ راہ اھت ،ںیم ےن آج یک رطح ریخ ف رش ںیہن
دیھکی۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی(،دفرسیدنس)ومحمد،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
رثکتوساؽافرےبافدئہفلکتیکرکاتہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2154

٣وسی ب ٩ا٧ص ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک
راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٟزحی ،٥روح بً ٩بازہ ،طٌبہٰ ،

وسی بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّح ٔٔی ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِخب َ َ ٍنٔی َُ ٣
ی ٩آ َُ٨٣وا َلَ َت ِشأَُٟوا ًَ ِ ٩أَ ِط َیا َئ ِاْلیَ َة
وک ُٓ ََل َْ ٪وَ٧زََِ ٟت یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
َ٣إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َ ٩ِ ٣أَبٔی َٗا َ ٢أَب ُ َ
دمحمنبدبعارلمیح،رفحنبابعدہ،ہبعش،ومٰیسنباسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن
ایبؿایکہکاکیصخشےنوپاھچہکاےاہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسریماابپوکؿےہ؟آپےنرفامایہکریتاابپالفںےہ،
ي َُ
افرہیآتی( َن َأ ُّ َا َّ ِ
آما َل َ ْتَٔ ُُانَعْ َأ ْ َشئَ ْٓال َنشَ)ہکاےاامیدنارف!ایسیزیچےکقلعتمتمدرای ترکفآرخآتیکت۔
ال َ
رافی  :دمحمنبدبعارلمیح،رفحنبابعدہ،ہبعش،ومٰیسنباسن،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ

رثکتوساؽافرےبافدئہفلکتیکرکاتہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2155

راوی  :حش ٩ب ٩ػباح ،طبابہ ،ورٗاءً ،بساہلل بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩ػبَّا ٕح َح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َح َّسثَ َ٨ا َو ِر َٗا ُئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و ُ٢
وَ ٪حًَّی َي ُ٘وُٟوا َص َذا اہللُ َخا ُٙ ٔ ٟکَُ ِّ١ط ِی ٕئ ٓ َََ ٩ِ ٤خ ََٙ ٠اہللَ
اض یَ َت َشائََ ُ٠
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩َِ ٟ ٥َ ٠یَبِ ٍَ َح اُ ٨َّ ٟ
نسحنبابصح ،ابشہب،فراقء،دبعاہللنبدبعارلنمح،رضحتاسننبامکلےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکولگدرای ترکےترںیہےگاہیںکتہکںیہکےگاہللوتامتؾزیچفںاکدیپارکےنفاالےہ،نکیلاہللوک
سکےندیپاایک۔
رافی  :نسحنبابصح،ابشہب،فراقء،دبعاہللنبدبعارلنمح،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
رثکتوساؽافرےبافدئہفلکتیکرکاتہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2156

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ،اب٣ ٩شٌوز
راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس ب٣ ٩ی٤وٰ ،٪

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّسث َ َ٨ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َرض َٔی
َف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ َٓ َ٘ا َ٢
ُح ٕث بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َوص َُو یَ َت َو َّٛأ ُ ًَل َی ًَ ٔشیبٕ ٓ َََّ ٤ز ب ٔ َٕ َ ٨
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َ ِ
َ
ُ
ُوَ٘ َٓ ٪ا ُ٣وا َِِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘اُٟوا َیا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح ِّسث ِ َ٨ا ًَ ِ٩
ُکص َ
َب ٌِ ُـ ُض َِ ٥سُ٠و ُظ ًَ ُِّ ٩
اٟزوحٔ َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ََِ ٥ل َت ِشأُٟو ُظ ََل ي ُِش٣َ ٥ِ ٌُٜ ٔ٤ا َت ِ َ

َ
وح
اٟز ُ
ِ ُت ًَ ُِ ٨ط َحًَّی َػٌ َٔس ا َِ ٟوو ُِی ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢و َي ِشأَُٟوَ َ ٧
اٟزو ٔح َٓ َ٘ َاَ ٦سا ًَ ّة یَ ُِ ٨وزُ ٓ ٌََ َزٓ ُِت أَُ َّ ٧ط یُووَی َِِٔ ٟیطٔ َٓ َتأ َّ ِ
اٟزو ٔح ُٗ ُِّ ١
ک ًَ ُِّ ٩
ُّ
ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔ َربِّی
دمحم نب دیبع نب ومیمؿٰ،یسیع نب ویسن ،اشمع ،اربامیہ ،ہمقلع ،انب وعسمد ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک
اسھتودہنی ےک اکی تیھک ںیم آای ،آپاس فتق وجھکر یک اکی اشخ ےس اہسرا ےئل وہےئ ےھت ،رھپ وہیدیک اکی امجتع ےک اپس
ےس سگرے وت اؿ ںیم ےس ضعب ےن اکی دفرسے ےس اہک ہک اؿ ےس رفح ےک قلعتم وپوھچ افر ضعب ےن اہک ہک تم وپوھچ ،اس
ےئلہکفہمتوکایسیابتانسںیئےگ،وجمتوکاندنسپوہ،انچہچنفہولگآپےکاسےنمڑھکےوہےئافراہکہکاےاوبااقلمسمہےس
رفح ےک قلعتمایبؿ ےئجیک،آپ وھتریدری ڑھکےدےتھکی رےہ ،اہیںکتہک ںیم ےن اجؿایلہکآپ رپفیح انزؽ وہریہ ےہ ،ںیم
ےھچیپٹہایگ،یتحہکفیحافرپڑچھیئگ،رھپآپےنرفامایہک(ولگآپےسرفحےکقلعتموساؽرکےتںیہ)آپد ہدےئجیہکفہ
ریمےربےکمکحےسےہ)۔
رافی  :دمحمنبدیبعنبومیمؿٰ،یسیعنبویسن،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،انبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملسےکااعفؽیکادتقاءرکےناکایبؿ...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےکااعفؽیکادتقاءرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2157

راوی  :ابونٌی ٥سٔیاً ٪بساہلل ب ٩زی٨ار حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََّ ٢ات َد َذ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اض َخ َوات َٔی ٩ِ ٣ٔ ٥ذَصَبٕ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠نِّٔی َّات َد ِذ ُت َخا َت ّ٤ا ٔ٩ِ ٣
َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ ٓ ََّات َد َذ اُ ٨َّ ٟ

اض َخ َوات َٔیُ ٤ض ِ٥
َذصَبٕ َٓ ََ ٨ب َذ ُظ َو َٗا َِ ٢نِّٔی  ٩َِ ٟأَ َِ ٟب َش ُط أَبَ ّسا َٓ ََ ٨ب َذ اُ ٨َّ ٟ
اوبمیعن ایفسؿ دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وسےن یک
اکی اوگنیھٹ ونباح  وت ولوگں ےن یھب وسےن یک اوگنیھٹ ونبا ی آرضحنت ےن رفامای ہک ںیم ےن اکی وسےن یک اوگنیھٹ ونباح  یھت رھپ
آپاےسکنیھپدایافررفامایہکابںیماسوکیھبکیھبںیہنونہپںاگ(ہیدھکیرک)ولوگںےنیھباینپاوگنایھٹںکنیھپدںی۔
رافی  :اوبمیعنایفسؿدبعاہللنبدانیررضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسارماکایبؿہکابمہڑگھجاافراسںیمقمعتافردنیںیمولغافردبتعرکمفہےہ۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اسارماکایبؿہکابمہڑگھجاافراسںیمقمعتافردنیںیمولغافردبتعرکمفہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2158

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ

یت یُ ِلٌ ُٔ٤ىٔی َربِّی َو َي ِش٘ٔیىٔی َٓ ٥َِ ٠یَ َِ ٨ت ُضوا ًَ ِ ٩ا ِٟو ٔ َػا ٔ٢
ک تُ َو ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل تُ َو ٔ
َٗ ١ا َِ ٢نِّٔی َِ ٟش ُت ِٔ ٣ث َِ ٥ِ ُٜ٠نِّٔی أَب ٔ ُ
اػُ٠وا َٗاُٟوا َِٔ َّ ٧
اػ ُ
َٗا َََ ٓ ٢و َاػ َ ١بٔض ٔ ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ٣ي ِ ٔن أَ ِو َِ ٟی ََ ٠تي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥رأَ ِوا ا ِٟض ٔ ََل ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و
َ
ِ ا ِٟض ٔ ََل َُٟ ٢ز ٔ ِزتُ ٥ِ ُٜکَا ِ٨َ ٤ُ ٟک ِّ ُٔ َٟ ١ض ِ٥
َتأ َّ َ

دبع اہلل نب دمحم ،اشہؾ ،رمعم ،زرہی ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتوصؾفاصؽہنروھک،ولوگںےنرعضایکہکآپوترےتھکںیہآپےنرفامایہکمتںیمھجماسیج
وکؿےہ،ےھجموتریماربالھکاتےہافرالپاتےہ،نکیلولگاسےسابزہنآےئوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکاسھتدفدؿ

ایدفراترفزہراھک،رھپولوگںےناچدندھکیایل،وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیبنترکےنفاےلیکرطحرفامایہکارگاچدن
رظنہنآاتوتںیماہمترےاسھترفزےراتھک۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اشہؾ،رمعم،زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اسارماکایبؿہکابمہڑگھجاافراسںیمقمعتافردنیںیمولغافردبتعرکمفہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2159

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ بُ ٩یاث ،حٔؽ بُ ٩یاث ،اً٤ع ،ابزاہی ٥تییم

َّ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ َّ َ َ َّ َ َ
َّ َ
یم َح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َرض َٔی
اث َحسث َ٨ا أبٔی َحسث َ٨ا اَلِ ًِ َُ ٤ع َحسثىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥اٟت ِی ٔ ُّ
اب اہللٔ َو َ٣ا
ٕ ٓ ٔیطٔ َػ ٔحی َٔ ْة ُْ َ٘ ٠َّ ٌَ ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ َ٣ا ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٕ
ُُقأ ُِ ٔ ََّل َ ٔ ٛت ُ
اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَل َی ٔ٨ِ ٣بَ ٍ ٕ ٔ ٩ِ ٣آ ُجزٓ ٕ َو ًََِ ٠یطٔ َس ِی ْ
اب ي ِ َ
ُح ًَْ ٩ِ ٣ٔ ٦يِ ٍ ِٕلٔ َی ََ ٛذا ٓ ََ ٩ِ ٤أَ ِح َس َث ٓ َٔیضا َح َسثّا
رش َصا َٓإٔذَا ٓ َٔیضا أَ ِس َ٨ا ُِ ٪اْلٔب ٔ َٔ ١ؤِذَا ٓ َٔیضا ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة َ َ
فٔی َص ٔذظ ٔ اٟؼَّ ٔحی َٔةٔ َٓ ََ َ ٨

ِصّٓا َو ََل ًَ ِس َّل َؤِذَا ٓ ٔیطٔ ذ ٔ َُّ ٣ة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َواح َٔس ْة َي ِش َعی
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن ََل َي ِ٘ َب ُ
ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئٔٔ َٜة َوا٨َّ ٟا ٔ
 ١اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط َ ِ
ِصّٓا َو ََل ًَ ِس َّل َؤِذَا ٓ َٔیضا
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن ََل َي ِ٘ َب ُ
َف ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ َوا٨َّ ٟا ٔ
 ١اہللُ ٔ٨ِ ٣طُ َ ِ
ب ٔ َضا أَ ِزَ٧اص ُِ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥أَ ِخ َ َ

ِصّٓا َو ََل ًَ ِس َّل
ض أَ ِج ٌَٔ٤ي َن ََل َي ِ٘ َب ُ
ََ ٩ِ ٣وال َی َٗ ِو ّ٣ا بٔ َِيِ ٍ ِٔٔذِ َٔ ٣َ ٪وأٟیطٔ ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٔ ٜة َوا٨َّ ٟا ٔ
 ١اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط َ ِ

رمع نب صفح نب ایغث ،صفح نب ایغث ،اشمع ،اربامیہ یمیت ا ےن فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت یلع
ےن مہولوگں ےکاسےنم اٹنی ےکربنم رپ ہبطخدای ،اؿ ےکاپسولتار یھت،سج ےس اکی ہفیحص اکٹلوہا اھتاس وکاںوہںےن وھکال وت
اسںیمافٹنیکدتیےکایاکؾےھت،اسںیمہییھباھت،ودہنیےکغزےس ےلرکالفںاقمؾکت جؾےہ،سجےناسںیموکح 
یئن ابت دیپا یک (دبتع یک (وت اس رپ اہلل یک افر امتؾ رفوتشں افر امتؾ ولوگں یک تنعل ےہ ،اس یک ہن وکح  رفض ابعدت افر ہن لفن
ابعدت وبقمؽ وہ یگ ،افر اس ںیم ہی یھب اھکل ےہ ،ہک املسمونں ےک ذہم اکی اؿ ںیم اکی آد ی ہی یھب رک اتکس ےہ ،سج ےن یسک

املسمؿ ےک دہع وک وتڑا وت اہلل افر رفوتشںیک تنعل ےہ افراسیک ہن وکح  رفض ابعدت وبقمؽ وہیگ افر ہن لفنابعدت وبقمؽ وہ یگ،
افرسجےنیسکوقؾےسا ےناموکلںیکااجزتےکریغبوماالتایکوتاسرپاہللیکافررفوتشںیکافرامتؾولوگںیکتنعلےہہنوت
اسیکوکح رفضابعدتوبقمؽوہیگافرہنوکح لفنابعدتوبقمؽوہیگ۔
رافی  :رمعنبصفحنبایغث،صفحنبایغث،اشمع،اربامیہیمیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اسارماکایبؿہکابمہڑگھجاافراسںیمقمعتافردنیںیمولغافردبتعرکمفہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2160

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ ،اً٤ع٣ ،شَّ٣ ،٥٠سو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َّسو َٕٗ ٚا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َػ ٍََ ٨
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ْ ٔ ٠
ک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِیئّا َت َز َّخ َؽ ٓ ٔیطٔ َو َت َ٨زَّ َظ ًَ ُِ ٨ط َٗ ِو ََْ ٓ ٦ب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
ُوَّ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ِی ٔئ أَ ِػ َُ ٌُ ٨ط ٓ ََواہللٔ ِنِّٔی أَ ًُِ ٤َُ ٠ض ِ ٥بٔاہللٔ َوأَ َط ُّسص َُِٟ ٥طُ َخ ِظ َی ّة
ًََِ ٠یطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا بَا ُ ٢أَٗ َِواَ ٕ ٦یت َ َ٨زَّص َ
رمعنبصفح،اشمع،ملسم،رسمفؼ،رضحتاعہشئ ریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنوکح اکؾایکافرولوگںوکاسیکااجزتددیی،نکیلھچکولوگںےناسےسرپزیہایک،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوک ہی
ربخیلموتآپےناہللاعت ییکرعتفیایبؿیکافر رفامایہکولوگںاکایکاحؽےہ،فہاؿزیچفںےسےتچبںیہنجوکںیمرکاتوہںدخا
یکمسقںیماہللوکاؿےسزایدہاجاتنوہں۔افراؿےسزایدہڈرےنفاالوہں۔
رافی  :رمعنبصفح،اشمع،ملسم،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اسارماکایبؿہکابمہڑگھجاافراسںیمقمعتافردنیںیمولغافردبتعرکمفہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2161

راوی ٣ :ح٤س ب٘٣ ٩ات ،١وٛیٍ٧ ،آٍ ،ب٤ً ٩ز ،اب ٩ابی ٠٣یٜہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٘ ٣ُ ٩ات ٕٔ ١أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َؤٛی ٍْ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة َٗا َ ٢کَا َز ا َِ ٟدي ِّ َ ٍا ٔ ٪أَ ِ ٪یَ ِضٔ٠کَا أَبُو بَ ُِکٕ
َّ
َّ
َ َ
َ
ییم ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ِّی أَخٔی
َق َٔ بِ َٔ ٩حاب ٔ ٕص اَّ ٟتِّ ٔ ٔ٤
َوًُ َ٤زُ َ٤َّ ٟا َٗس ًََٔ ٦ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و ِٓ ُس بَىٔی َتٕ ٔ٤ی ٥أ َط َار أ َح ُسص َُ٤ا بٔاَلِ ِ َ
َار َتٔ ٌََ ِت
ِ بٔ َِيِ ٍٔظ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز ِٔ٤َ َّ ٧ا أَ َر ِز َت خ ََٔلفٔی َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َ٣ا أَ َر ِز ُت خ ََٔل َٓ َ
کٓ ِ
بَىٔی َُ ٣حا ٔط ٍٕ َوأَ َط َار ِاْل َ ُ
ی ٩آ َُ٨٣وا ََل َت ِز َٓ ٌُوا أَ ِػ َوا َتَِ ٓ ٥ِ ُٜو ََ ٚػ ِو ٔ
ت أ ٨َّ ٟي ِّی ِلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ
أَ ِػ َواتُ ُض َ٤ا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠زََِ ٟت َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ

ک ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َي ٌِىٔی أَبَا بَ ُِکٕ ِٔذَا َح َّس َث أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی
َک ذََ ٔ ٟ
ٔیَٗ ٥ا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة َٗا َ ٢ابِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َٓک َ َ
ًَو ْ
ا٤َ ًُ ٪زُ َب ٌِ ُس َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َحس ٕ
اَّٟسارٔ  ٥َِ ٟي ُِشُ ٌِ ٔ٤ط َحًَّی َي ِش َتِٔض ٔ َ٤طُ
ٔیث َح َّسثَ ُط َٛأخٔی ِّ َ
دمحم نب اقملت ،فعیک ،انعف ،نب رمع ،انب ایب ملنکہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک دف آد ی وج بس ےس رتہب ےھت ،ینع

رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعفرمعریضاہللاعتٰیلہنعالہکوہاجےتبجینبمیمتاکفدفآاییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم
ںیم آای وت اؿ ںیم ےس اکی ےن ینب اجمعش ،ےک اھبح  ارقع نب اجسب یلظنح یک رطػ ااشرہ ایک افر اکی دفرسے یک رطػ ااشرہ ایک
رضحتاوبرکبےنرضحترمع ریضاہللاعتٰیلہنعےس اہکہک متریمیاخمتفلاکارادہرکےتوہ،رضحترمعےن اہکہکریماارادہآپ
یکاخمفلاکہناھت،انچہچناؿیکآفازںییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزندکیدنلبوہںیئ،وتہیآتیانزؽوہح ،اےاامیؿفاول،اینپ
آفازفںوکدنلبہن رکف،آرخ آتیمیظع کت،انبایبملنکہ ےناہکہکاےنبزریب ےن ایبؿایکہکرضحترمعریضاہلل اعتٰیلہنع بج
یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وکح  ابت رکےت وت اس دقر آہتسہ رکےت ہک آپ اس وک نس ہن ےتکس بج کت ہک آپ رھپ درای ت ہن
رفامےت،افرانبزریبےنا ےنفادل(ینعانان)رضحتاوبرکباکذرکںیہنایک۔
رافی  :دمحمنباقملت،فعیک،انعف،نبرمع،انبایبملنکہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اسارماکایبؿہکابمہڑگھجاافراسںیمقمعتافردنیںیمولغافردبتعرکمفہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2162

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

اض
ض َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ُُِٗ ٠ت ِ ٔ َّ ٪أَبَا بَ ُِکٕ ِٔذَا َٗ َا ٦فٔی ََ٘ ٣ا َٔ ٣
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔی ََ ٣ز ٔؿطٔ ُ٣زُوا أَبَا بَ ُِکٕ ي َُؼل ِّی بٔا٨َّ ٟا ٔ
ک  ٥َِ ٟي ُِش ٍِ ٔ٤اَ ٨َّ ٟ
ض َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٔ ٟحٔ َِؼ َة ُٗول ٔی ِ ٔ َّ ٪أَبَا بَ ُِکٕ
ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُکَا ٔ
ض َٓ َ٘ا َ٣ُ ٢زُوا أَبَا بَ ُِکٕ َٓ ُِ ٠ی َؼ ِّ١بٔا٨َّ ٟا ٔ
ئ ٓ َُِ ٤ز ًُ ََ ٤ز َٓ ُِ ٠ی َؼ٨َّ ٠ٟٔ ِّ١ا ٔ
ض َٓٔ ٌَََِ ٠ت َحٔ َِؼ ُة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اض ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُکَا ٔ
ِٔذَا َٗ َا ٦فٔی ََ٘ ٣ا َٔ ٣
ئ ٓ َُِ ٤ز ًُ ََ ٤ز َٓ ُِ ٠ی َؼ ِّ١بٔا٨َّ ٟا ٔ
ک  ٥َِ ٟي ُِش ٍِ ٔ٤اَ ٨َّ ٟ

یب ٔٔ ٨ِ ٣ک
ٕ ُ٣زُوا أَبَا بَ ُِکٕ َٓ ُِ ٠ی َؼ٨َّ ٠ٟٔ ِّ١ا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ َّ٩َُّٜ٧ِٔ ٥َ ٠لَِ٧ت ُ َّن َػ َواح ُٔب یُو ُس َ
ض َٓ َ٘اَِ ٟت َحٔ َِؼ ُة ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت َٔل ُ ٔػ َ
َخي ِ ّ ٍا
اامسلیع ،امکل ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اؾ اوملنینم ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اینپ امیبری ںیم رفامای ہک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مکح دف ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل
اعتٰیل اہنع اک ایبؿ ےہ ،ںیم ےن رعض ایک ہک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آیکپ ہگج ڑھکے وہں ےگ ،وت ولگ اؿ ےک رفےن ےک ببس
ےساؿیکآفازہننسںیکسےگ،اسےئلآپرضحترمعوکمکحدںیہکامنزڑپاھںیئ،آپےنرفامایہکاوبرکبوکوہکہکولوگںوکامنز
ڑپاھںیئ ،اعہشئ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن ہصفح ےس اہک ہک مت یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس رعض رکف ہک رضحت اوبرکب بج آپ یک
ہگج رپ ڑھکے وہں ےگ وت اؿ ےک رفےن ےک ببس ےس ولگ اؿ یک آفاز نس ہن ںیکس ےگ ،ذہلا رمع وک مکح دےئجی ہک فہ امنز
ڑپاھنچںحناہچن ہصفحےنااسی یہایک ،وتروسؽاہللیلصاہلل ہیلع فآہل فملس ےنرفامای ہکمت وی فیکاسیھتوعرںیتوہںاوبرکبوک مکح
رفامای ہک متولوگں وک امنز ڑپاھؤ رضحت ہصفح ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اہکہک ںیم ےن مت ےس یھبک وکح  الھبح  ںیہن
اپح ۔

رافی  :اامسلیع،امکل،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اسارماکایبؿہکابمہڑگھجاافراسںیمقمعتافردنیںیمولغافردبتعرکمفہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2163

راوی  :آز ،٦اب ٩ابی ذئب ،زہزی ،سہ ١ب ٩سٌس ،ساًسی

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس ِّٔی َٗا ََ ٢جا َئ ًُ َویِْ ٔ٤ز
اػ ٔ ٥بِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
اػ َُ ٥ر ُسو َ٢
ٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَ َرأَیِ َت َر ُج َّل َو َج َس َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَتٔطٔ َر ُج َّل ٓ ََی ِ٘ ُتُ٠طُ أَ َت ِ٘ ُتُ٠وَ٧طُ بٔطٔ َس ِ ١لٔی َیا ًَ ٔ
ا ِِ ٌَ ٟح ََلن ٔ ُّی ِلٔ َی ًَ ٔ
َّ
َّ
اػ َْٓ ٥أ َ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
َف َج ٍَ ًَ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َُ ٟط ٓ َ ٔ
َُک َظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ ٤َ ٟشائ ٔ ََ ١و ًَابَ َضا َ َ
َک َظ ا َِ ٤َ ٟشائ ٔ ََ٘ َٓ ١ا ََ ًُ ٢ویِْ ٔ٤ز َواہللٔ َْلتٔي َ َّن أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حا َئ َو َٗ ِس أَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠
اػ َٕ٘ َٓ ٥ا َُ َٟ ٢ط َٗ ِس أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ٓ ٔیَِ ُ ٥ِ ُٜقآّ٧ا ٓ ََس ًَا بٔض ٔ َ٤ا َٓ َت َ٘ َّس َ٣ا َٓ َت ََل ًَ َ٨ا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ًُ ٢ویِْ ٔ٤ز ََ ٛذبِ ُت ًََِ ٠ی َضا یَا
ِٕ ًَ ٔ
ُق َ
آَ ٪خَ ٠
ا ِِ ُ ٟ
ِ
َّ
َّ
اٟش َُّ ٨ة فٔی ا َِ ٤ُ ٟت ََلً ٔ َ٨ي ِ ٔن َو َٗا َ٢
َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ ِ ٪أَ َِ ٣شِٜت َُضا َٓٔ َ
َفاٗ ٔ َضا َٓ َح َز ِت ُّ
َار َٗ َضا َو ٥َِ ٟیَأ ُ٣زِ ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بٔ ٔ َ

ُحة ٕ ٓ َََل أ ُ َرا ُظ ِ ٔ ََّل َٗ ِس ََ ٛذ َب َوِ ٔ َِ ٪جائ َ ِت بٔطٔ أَ ِس َح َ٥
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُ ِ ٧وزُوصَا َٓإ ٔ َِ ٪جائ َ ِت بٔطٔ أَ ِح ََ ٤ز َٗ ٔؼي ّ ٍا ِٔ ٣ث ََ ١و َ َ
َّ
ُکوظ ٔ
أَ ًِي َ َن ذَا أَ َِ ٟي َتي ِ ٔن ٓ َََل أَ ِح ٔش ُب َِٔل َٗ ِس َػ َس ََِ ٠ًَ ٚی َضا َٓ َحائ َ ِت بٔطٔ ًَل َی اَلِ َ ِ٣ز ٔا ُِ ِ ٤َ ٟ
آدؾ،انبایبذبئ،زرہی،لہسنبدعس ،اسدعیےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکوعرمیاعمصنبدعیےکاپسآےئ
افروپاھچہکاتبےیئاکیصخشاینپویبیشیکھتیسکآد یوکداتھکیوہںافرفہاےسلتقرکدانیاچاتہےہ،وتایکآپولگاسوکلتقرک
دںی،اےاعمص!روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس ریمےےئلدرای ترکےئجیل،اںوہںےنآپےسدرای ت ایکوتیبنیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وساالت وک رکمفہ اھجمس ،وعرمی ےن اہک ہک دخا یک مسق ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رضفر اجؤں
اگ،انچہچنفہاحرضوہےئافراہللےناعمصےکےھچیپآتیانزؽیک،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوعرمیےسرفامایہکمتدفونں

ےکقلعتماہللےنرقآؿانزؽایکانچہچنآپےندفونں وک البای،رھپ فہآےئوتاعلؿ رکاای ،رھپوعرمیےناہک ایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ںیم وھجاٹ وہں ارگ ںیماس وک ا ےن اپس رھکولں ،رھپ اںوہں ےن اس ےس دجاح  اایتخررک ی احالہکن یبن یلص اہللہیلعفآہل
فملسےندحیلعیگاکمکحںیہندای،اسےکدعباعلؿرکےنفاولںےکقلعتمیہیرط ہقاجریوہایگ،افریبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکاسوعرتوکدوھکیہکارگہیف جہیکرطحافروھچاٹہچبےنجوتںیم وھجمسںاگہکاسرمدےنوھجناہک،افرارگایسہرگناک
ومیٹ رسنی فاال افر ڑبی ڑبی آوھکنں فاال ہچب ےنج وت ںیم وھجمسں اگ ہک اس رمد ےن اس وعرت ےک قلعتم درتس اہک،انچہچن اس
وعرتوکفاسییہرکمفہلکشاکہچبدیپاوہا۔
رافی  :آدؾ،انبایبذبئ،زرہی،لہسنبدعس،اسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اسارماکایبؿہکابمہڑگھجاافراسںیمقمعتافردنیںیمولغافردبتعرکمفہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب٣ ،اٟک ب ٩اوض ،نْصی

ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
ا٪
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َ٣اُ ٔ ٟ
ک بِ ُ ٩أَ ِو ٕ
ض أ ِ ٨َّ ٟ
ْص ُّی َوک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ک ٓ ََس َخُِ ٠ت ًَل َی َ٣إ ٔ ٟک ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط َٓ َ٘ا َ ٢اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َحً َّی أَ ِز ُخ ًََ ١ل َی ًُ ََ ٤ز أَ َتا ُظ
َکا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ََک لٔی ذ ٔ ِ ّ
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ج َبيِ ٍ ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٥ذ َ َ
اَ ٪و ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤واٟزُّبَيِ ٍ ٔ َو َس ٌِ ٕس َي ِش َتأِذَُٔ ٧وَٗ ٪ا ََ ٢ن ٌَ ََِ ٓ ٥س َخُ٠وا ٓ ََش َّ٤ُ ٠وا َو َجَُ ٠شوا َٓ َ٘ا َ٢
َحا ٔجبُطُ َی ِزَٓا َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ َٟ ١
ک فٔی ًُ ِث ََ ٤
َّاض یَا أَ ٔ٣ي َ ٍ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن اٗ ِٔف بَ ِیىٔی َوبَي ِ َن َّ
استَبَّا َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟزص ُِم ًُ ِث َ٤ا ُ٪
َک فٔی ًَل ٔ ٕٓی َو ًَبَّا ٕ
َص َِ ٟ ١
ض َٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ض َ٤ا َٗا َ ٢ا ٌَِ ٟب ُ
اٟواِ ٥ٔ ٔ ٟ
ِ َٓ َ٘ا ََّ ٢اتئ ٔ ُسوا أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َّأ ٟذی بٔإ ٔذِٔ٧طٔ َت ُ٘ ُو٦
َوأَ ِػ َحاب ُ ُط َیا أَ ٔ٣ي َ ٍ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن اٗ ِٔف بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َوأَر ِٔح أَ َح َسص َُ٤ا ِٔ ٩ِ ٣اْل َ ٔ
َّ
و ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ْة یُزٔی ُس َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٟش َ٤ا ُئ َواَلِ َ ِر ُق َص َِ ١ت ٌَِ ٤َُ ٠
ض َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِن ُظ ُس ُ٤َ ٛا بٔاہللٔ صَ َِ ١ت ٌِ٤ََ ٠ا ٔ٪
ک َٓأَٗ َِب َ٤َ ًُ ١زُ ًَل َی ًَل ٔ ٕٓی َو ًَبَّا ٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠نٔ َِش ُط َٗا َ ٢اَّ ٟزص ُِم َٗ ِس َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ

اَ ٪خ َّؽ َر ُسو َُ ٟط
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ک َٗ َاَل َن ٌَ َِٗ ٥ا َ٤َ ًُ ٢زُ َٓإٔنِّی َُ ٣ح ِّسثَُ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜص َذا اَلِ َ ِ٣ز ِٔ ٔ َّ ٪اہللَ ک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی صَ َذا ا ِ٤َ ٟا ٔ ٢بٔظَ ِی ٕئ  ٥َِ ٟي ٌُِ ٔلطٔ أَ َح ّسا َُي ِ َ ٍ ُظ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َي ُ٘و ُ٣َ ٢ا أََٓا َئ اہللُ ًَل َی َر ُسؤٟطٔ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٤ََ ٓ ٥ا

اس َتأِثَ َز ب ٔ َضا ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ
أَ ِو َج ِٔت ُِِ ٥اْلیَ َة َٓکَاِ َ ٧ت َص ٔذظ ٔ َخاَ ٔ ٟؼ ّة َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥واہللٔ َ٣ا ا ِح َت َاز َصا زُوَ ٥ِ َُٜ٧و ََل ِ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ًَِ ُٙٔ ٔ٨ل َی أَصِٔ٠طٔ َن َٔ َ٘ َة َس َ٨تٔض ٔ ِ٥
َو َٗ ِس أَ ًِ َلا ُ٤ُ ٛوصَا َوبَ َّث َضا ٓ ٔیَ ٥ِ ُٜحًَّی بَق ٔ َی َٔ ٨ِ ٣ضا َص َذا ا ِ٤َ ٟا َُ ٢وک َ َ
ک َح َیا َت ُط أَ ِن ُظ ُس ُ٥ِ ٛ
َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا ِ٤َ ٟا ٔ ٢ث ُ ََّ ٥یأ ِ ُخ ُذ َ٣ا بَق ٔ َی ٓ ََی ِح ٌَُ ُ٠ط َِ ٣ح ٌَ َ٣َ ١ا ٔ ٢اہللٔ ٓ ٌََ ١َ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک َٗ َاَل َن ٌَ ِ ٥ث ُ ََّ ٥ت َوفَّی اہللُ َ٧ب ٔ َّیطُ
ک َٓ َ٘اُٟوا َن ٌَ ِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا ٌََ ٔ ٟ ٢ل ٔ ٕٓی َو ًَبَّا ٕ
ض أَ ِن ُظ ُس ُ٤َ ٛا اہللَ َص َِ ١ت ٌِ٤ََ ٠ا َٔ ٪ذَ ٔ ٟ
و ٪ذََ ٔ ٟ
بٔاہللٔ َص َِ ١ت ٌَِ ٤َُ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو بَ ُِکٕ أََ٧ا َول ٔ ُّی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ب َـ َضا أَبُو بَ ُِکٕ ٓ ٌَََٔ ٓ ١َ ٔ٤یضا ب ٔ َ٤ا ًََٔ ٓ ١َ ٔ٤یضا

ض َتزًُِ َ٤ا ٔ ٪أَ َّ ٪أَبَا بَ ُِکٕ ٓ َٔیضا ََ ٛذا َواہللُ َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَُ َّ ٧ط
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَِ٧ت َُ٤ا ح ٔي َ٨ئ ٔ ٕذ َوأَٗ َِب ًََ ١ل َی ًَل ٔ ٕٓی َو ًَبَّا ٕ
ٓ َٔیضا َػاز ٔ ْ ٚبَ ٌّار َرا ٔط ْس َتاب ٔ ٍْ َ ٠ِ ٔ ٟح ِّ ٙث ُ ََّ ٥ت َوفَّی اہللُ أَبَا بَ ُِکٕ َٓ ُُِ٘ ٠ت أََ٧ا َول ٔ ُّی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔی بَ ُِکٕ
َٔ ٓ ١یضا ب ٔ َ٤ا ًَ ١َ ٔ٤بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ ُِکٕ ث ُ َّٔ ٥جئِت َُ٤انٔی َوکَُ ٤َ ٔ ٠ت٤َ ُٜا ًَل َی کَٕ ٤َ ٔ ٠ة
َٓ َ٘ َب ِـت َُضا َس ََ ٨تي ِ ٔن أَ ًِ َُ ٤
َ
َ
ک ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ ٩أَخ ٔ
یضا َٓ ُُِ٘ ٠ت
يب َ
ٔیک َوأَ َتانٔی َص َذا َي ِشأُٟىٔی َن ٔؼ َ
یب ا َِ ٣زأَتٔطٔ ٔ ٩ِ ٣أَب ٔ َ
َواح َٔسة ٕ َوأَ ِ٣زُ ُ٤َ ٛا َجٔ٤ی ٍْ ٔجئِ َتىٔی َت ِشأُٟىٔی َن ٔؼ َ
ِ ٔ ِٔ ٪طئِت َُ٤ا َزٓ ٌَِت َُضا َِِٔ ٟی٤َ ُٜا ًَل َی أَ ََِّ ٠ًَ ٪ی٤َ ُٜا ًَ ِض َس اہللٔ َو ٔ٣ی َثا َٗ ُط ََ ٟت ٌِ َََ ٤ل َٔٔ ٓ ٪یضا ب ٔ َ٤ا ًَ ١َ ٔ٤بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ک
َو َس ََّ ٥َ ٠وب ٔ َ٤ا ًََٔ ٓ ١َ ٔ٤یضا أَبُو بَ ُِکٕ َوب ٔ َ٤ا ًَُِ ٠ٔ٤ت ٓ َٔیضا ُُ ٨ِ ٣ذ َؤٟيت َُضا َوِ ٔ ََّل ٓ َََل تُک َ ِّ٤َ ٠انٔی ٓ َٔیضا َٓ ُ٘ ِ٠ت َُ٤ا ا ِزٓ ٌَِ َضا ِ ٔ َِ ٟي َ٨ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ض َٓ َ٘ا َ٢
ک َٗا َ ٢اَّ ٟزص ُِم َن ٌَ َِٓ ٥أَٗ َِب ًََ ١ل َی ًَل ٔ ٕٓی َو ًَبَّا ٕ
ک أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛبٔاہللٔ َص َِ ١زٓ ٌَِت َُضا َِِٔ ٟیض ٔ َ٤ا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ٓ ََسٓ ٌَِت َُضا َِِٔ ٟی٤َ ُٜا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک َٗ َاَل َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ َٓ َت َِ ٠تَ ٔ٤شا ٔ٣ٔ ٪ىِّی َٗ َـ ّ
ک ٓ ََو َّأ ٟذی بٔإٔذِٔ٧طٔ َت ُ٘ ُو٦
ائ َُي ِ َ ٍ ذََ ٔ ٟ
أَ ِن ُظ ُس ُ٤َ ٛا بٔاہللٔ َص َِ ١زٓ ٌَِت َُضا َِِٔ ٟی٤َ ُٜا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اٟش َ٤ا ُئ َواَلِ َ ِر ُق ََل أَ ِٗ ٔضی ٓ َٔیضا َٗ َـ ّ
ک َحًَّی َت ُ٘ َوَّ ٦
َّ
اٟشا ًَ ُة َٓإ ٔ َِ ًَ ٪حزِتُ َ٤ا ًَ َِ ٨ضا َٓا ِزٓ ٌََاصَا ِلٔ َ َّی َٓأََ٧ا أَ ِٔٔٛی٤َ ُٜا َصا
ائ َُي ِ َ ٍ ذََ ٔ ٟ

دبع اہلل نب وی ف،ثیل ،لیقع ،انباہشب ،امکل نب افس ،رصنی ےس رفاتی رکےت ںیہ(دمحم نب ریبج نبمعطم ےن یھب اس اک ذرک
ایکاھت،ہکںیمامکل ےکاپسایگ،اؿےسوپاھچوتاںوہںےنایبؿایکہکںیمالچ،اتہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاپساجؤں،
(ںیم اچنہپ) وت اؿ اک درابؿ ریافء آای افر وپاھچ ،ایک رضحت نامثؿ افر دبعارلنمح افر زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر دعس وک ادنر آےن یک
ااجزتدےتیںیہ،اںوہںےناہکاہں۔انچہچنفہولگادنرآےئالسؾایکافرھٹیبےئگرھپریافءےناہکہکرضحتیلعفرضحتابعس
ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ااجزت دےتی اؿ دفونں وک یھب ادنر آےن یک ااجزت دی ،رضحت ابعس ےن اہک ہک اے اریماوملنینم اؿ

دفونںےکدرایمؿہلصیفرکدںی،افراکیدفرسےےس اجنتاپںیل،رضحترمعےناؿےساہکہکربصرکف،ںیمںیہمتاہللاکفاہطس
دےرکوپاتھچوہںہکسجےکمکحےسآامسؿافرزنیماقمئںیہایکمتاجےتنوہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکامہراوکح 
فارث ہن وہاگ ،مہ ےن وج ھچک وھچڑافہ دصہق ےہ ،افر ہی یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رصػ اینپ ذات ےک قلعتم رفامای اؿولوگں
ےناہںآپےنرفامایےہ،رھپرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنع،رضحتیلعفابعسیکرطػوتمہجوہےئ،افراہکہکںیمآپدفونں
وک دخا اکفاہطس دے رک وپاتھچ وہں ایکآپ ےن ہی رفامای ،اںوہں ےن اہکاہں۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم متولوگں
ےساسیک تقیقایبؿرکدفں،اہللےنا ےنروسؽوکاسامؽںیمےساکیوصخمصہصحاطعایکوجآپےکالعفہیسکوکںیہندای،
متھ خٹفت
اسےئلہکاہللاعت یرفامےتںیہ(،اماافءاہللیلعروسہل مامفاف م)وتہیاخصروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےئلاھت،رھپ
دخایکمسقروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمتولوگںرپرتحیجدیہکلبہیںیہمتوکدےدای،افرںیہمتںیممیسقترکاتوہں۔یتح
ہکاس ںیمہیابیق امؽ چایگ ،افریبنیلصاہللہیلعفآہلفملسا ےنرھگفاولں ےکےئل اکی اسؽاکرخہچرےتھک ےھت،رھپ ابیقوکاہلل ےک
راےتس ںیم رخچ رک دےتی ےھت ،یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زدنیگ رھب اس رطح ایک ،ںیم مت ولوگں وک دخا اک فاہطس دے رک وپاتھچ
وہںایکمتولگاسوکاجےتن وہ،اںوہںےناہکاہں،رھپاہللےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس وکااھٹایل ،وترضحتاوبرکبےن اہکہک ںیم
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ف ی وہں،انچہچن اس رپ اںوہں ےن ہضبق رک ایل ،افر سج رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رکےت ےھت ،ایس رطح اںوہں ےن یھب ایک ،افر رضحت یلع ف انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ وتمہج وہےت وہےئ اہک ہک آپ
دفونںاسفتقوموجدےھت،افرآپےکدفونںامگؿرکےتےھت،ہکرضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعاےسیاےسیںیہ،احالہکناہلل
اجاتن ےہ ،ہک فہ اس اعمہلم ںیم ےچس ےھت  ،کی ےھت ،راےتس رپ ےھت قح ےک اتع ےھت ،رھپ اہلل ےن اوبرکب وک ااھٹ ایل وت ںیم ےن اہک ںیم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافررضحتاوبرکبےناہکہکرھپآپریمےاپسآےئافرآپدفونںیکابتاسکیںیھت،افراکؾ
یھباکیاھت،آپا ےنےجیتھبےکامؽےسہصحامےنگنآےئ،افراہیںرپویبیاکہصحا ےنفادلےکامؽےسامےنگنےکےئلآےئوتںیم
ےن اہک ہک ارگآپ دفونں اچےتہ ںیہ وت ںیم آپ وک اس رشط رپ دفں اگ ہک آپ اہلل ےک دہع ف اثیمؼ ےکاطمقب اس ںیم لمع رکںی،
سجرطحروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافررضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنعرکےتےھت،افرسجرطحںیما ےنےضبقںیمےنیل
ےکفتقےسلمعرکاتر اہوہں،فرہنرھپاساعمےلمںیمھجمےسوگتفگہنےئجیک،وتآپدفونںےناہکہکںیمہاس رشطرپددیف،رھپ
ںیمےنآپوکددیای،رھپدفرسےولوگںیک رطػوتمہج وہےئ،رفامایہک ںیممتولوگں وکدخااکفاہطسدےرکوپاتھچ وہںہک ںیم
ےناہیںدفونںوکددیایاھت؟ اؿولوگں اہں۔رضحترمع ریضاہللاعتٰیلہنعےن اہکہکآپ ھجم ےساس ےکالعفہوکح  ہلصیفاچےتہ
ںیہ،وتمسقےہاسذاتیکسجےکےضبقںیمریمیاجؿےہ،افرسجےکمکحےسآامسؿفزنیماقمئںیہ،ںیمایقتمکتاسےک
العفہ وکح  ہلصیف ہنرکفںاگ ،ارگآپاسےکااظتنؾ ےس اعزج ںیہ وتںیمہفا س رکدےئجی ںیمآپ یکرطػ ےساساک ااظتنؾرکفں

اگ۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،ثیل،لیقع،انباہشب،امکلنبافس،رصنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشےکانگہاکایبؿسجےنیسکدبک یوکانپہدی۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اسصخشےکانگہاکایبؿسجےنیسکدبک یوکانپہدی۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2165

٣وسی ب ٩اس٤اًیً ،١بساٟواحسً ،اػ٥
راوی :
ٰ

اػ َْٗ ٥ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔلَٕ َ ٧ص أَ َُح َََّ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َح َّسث َ َ٨ا ًَ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ض
ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٣َ ٥ا بَي ِ َن ََ ٛذا ِلٔ َی ََ ٛذا ََل يُ ِ٘ َل ٍُ َط َحزُ َصا َ ٩ِ ٣أَ ِح َس َث ٓ َٔیضا َح َسثّا ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٔ ٜة َوا٨َّ ٟا ٔ
وسی بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَ ِو آ َوی ُِ ٣ح ٔسثّا
أَ ِج ٌَٔ٤ي َن َٗا َٔ ًَ ٢
اػ َْٓ ٥أ َ ِخب َ َ ٍنٔی َُ ٣
ومیسنباامسلیع،دبعاولادح،اعمصےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمےنرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسوپاھچ
ہکایکروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنودہنیوک جاؾرقاردایےہ،اںوہںےناہکاہں،الفںاقمؾےسالفںاقمؾکتاکدرتخہن
اکاٹاجےئ،سجےناسںیموکح دبتعیکوتاسرپاہللافررفوتشںافرامتؾولوگںیکتنعلےہ،اعمصےنایبؿایکہکھجمےسومٰیس
نباسنےنایبؿایکہکاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنآفیدحماثےکظفلایبؿےئک۔
رافی  :ومٰیسنباامسلیع،دبعاولادح،اعمص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راےئیکذمتمافرایقسںیمفلکتیکرکاتہاکایبؿ۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
راےئیکذمتمافرایقسںیمفلکتیکرکاتہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2166

راوی  :سٌیس ب ٩ت٠یس ،اب ٩وہبً ،بساٟزح ٩٤بَ ٩یح ،وُي ٍہ ،ابواَلسوز ،رعوہ

رع َو َة َٗا ََ ٢ح َّخ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُ ٩تٔ٠ی ٕس َح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ُ ٩
َیِ ٕح َوَُيِ ٍُ ُظ ًَ ِ ٩أَبٔی اَلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِِ ُ ٩
ًَ َِ ٠ي َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤تطُ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ ََل یَ ِ٨ز ٔ َُ ا َِ ٥َِ ٠ٌٔ ٟب ٌِ َس أَ ِ٪
ُو ٪ب ٔ َزأِیٔض ٔ ِ٥
أَ ًِ َلا ُ٤ُ ٛو ُظ اِ٧تٔزَا ًّا َو َل ٩ِٔ ٜیَ َِ ٨تزًُٔ ُط ُٔ ٨ِ ٣ض ِِ َٗ ٍَ ٣َ ٥ب ٔف ا ِ٤ََ ٠ٌُ ٟا ٔ
َّا ٢ي ُِش َت ِٔ َت ِو َُ َٓ ٪ی ِٔت َ
اض ُجض ْ
ئ بٔ ٌٔ ِٔ٤٠ض ٔ َِ َٓ ٥ي ِب َقی ْ َ ٧

وَ َٓ ٪ح َّسث ِ ُت بٔطٔ ًَائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َِّ ًَ ٪َّ ٔ ِ ٥ب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّخ َب ٌِ ُس َٓ َ٘اَِ ٟت َیا ابِ َ٩
وَ ٪و َي ٔـ َُّ ٠
َٓ ُی ٔـ َُّ ٠
َاس َت ِثب ٔ ِت لٔی ٔ٨ِ ٣طُ َّأ ٟذی َح َّسث ِ َتىٔی ًَ ِ٨طُ َٓحٔئِ ُتطُ ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ َٓ َح َّسثَىٔی بٔطٔ َِ ٨َ ٛحو ٔ َ٣ا َح َّسثَىٔی َٓأ َ َت ِی ُت
أ ُ ِخًٔی اَ ِ ٧لِ ِٙ ٔ ٠لٔ َی ًَ ِب ٔس اہللٔ ٓ ِ
ًَائٔظَ َة َٓأ َ ِخبَ ٍِتُ َضا ٓ ٌََح ٔ َب ِت َٓ َ٘اَِ ٟت َواہللٔ َِ َ٘ ٟس َحٔ َٔى ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
دیعسنبت،انبفبہ،دبعارلنمحنبرشحی،فریغہ،اوباالوسد،رعفہےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکامہرےاسھت
دبعاہللنبرمعفےنجحایک،اؿوکایبؿرکےتوہےئانسہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکاہللاعت یملعوکاس
رطحااھٹےئاگ،ہکاملءوکاؿ ےکملعےکاسھتااھٹای اجےئ اگ،وتاجلہولگابیق رہاجںیئ ےگ،اؿ ےسہلئسمدرای ت ایک اجےئاگ ،وت
اینپراےئ ےسااہتجدرکںیےگافروتفیدںیےگ،دفرسفںوکارماہرکںیےگافروخدیھبارماہوہںےگ،ںیمےنہیدحثیرضحت
اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسایبؿیکرھپدبعاہللنبرمعفےناسےکدعبجحایک،وترضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےناہکہکا ے
ریمے اھب!ےج وت دبعاہلل ےک اپس اج ،افر ریمے ےئل اؿ ےس فہ دحثی اید رک وج وت ےن ےھجم ایبؿ کتحناہچن ںیم اؿ ےک اپس آای ،افر
وپاھچ ،وت اںوہں ےن ھجم ےس ایسرطحایبؿ ایک سجرطح ایبؿ ایک اھت ،رھپ ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس آای افر اؿ
ےسایبؿایکوتاںوہںےنبجعتایک،افراہکدخبادبعاہللنبرمعفےناےسایدراھک۔

رافی  :دیعسنبت،انبفبہ،دبعارلنمحنبرشحی،فریغہ،اوباالوسد،رعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
راےئیکذمتمافرایقسںیمفلکتیکرکاتہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2167

راوی ً :بسا ،٪ابوح٤زہ ،اً٤ع

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو َح ِ٤زَ َة َسُ ٌِ ٔ٤ت اَلِ َ ًِ ََ ٤ع َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أَبَا َوائ ٔ َٕ ١ص َِ ١طض ٔ ِس َت ٔػ ِّٔي َن َٗا ََ ٢ن ٌَ ََِ ٓ ٥شُ ٌِ ٔ٤ت َس ِض َ ١بِ َ٩
 ١بِ ُُ ٩ح َِ ٨ی ٕٕ یَا
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ َٕٔٗ ١ا ََٗ ٢ا ََ ٢س ِض ُ
ُح َِ ٨ی ٕٕ َي ُ٘و ُ ٢ح و َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

اض َّاتض ٔ ُ٤وا َرأِیًََ ٥ِ ُٜل َی زٔیِ َ٘ َٟ ٥ِ ُٜٔ٨س َرأَیِ ُتىٔی یَ ِو َ ٦أَبٔی َج َِ ٨س َٕ ٢وَِ ٟو أَ ِس َت ٔلی ٍُ أَ ِ ٪أَ ُر َّز أَ َِ ٣ز َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یطٔ ََ ٟز َز ِزتُ ُط َو َ٣ا َو َؿ ٌِ َ٨ا ُس ُیو َٓ َ٨ا ًَل َی ًَ َواتٔ٘ ٔ َ٨ا ِلٔ َی أَ ِ٣ز ٕ ُي ِٔ ٔو ٌُ َ٨ا ِ ٔ ََّل أَ ِس َض ٩َِ ٠ب ٔ َ٨ا ِلٔ َی أَ ِ٣ز ٕ َن ٌِز ٔ ُٓ ُط َُي ِ َ ٍ َص َذا اَلِ َ ِ٣ز ٔ َٗا َ٢
و٪
َو َٗا َ ٢أَبُو َوائ ٔ َٕ ١طض ٔ ِس ُت ٔػ ِّٔي َن َوبٔئ َِش ِت ٔػ ُّٔ َ

دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمےناوبفالئےسوپاھچہکمتنیفصںیموموجدےھت،اںوہں
ےن اہک ہک اہں ،رھپ لہس نب فینح وک ےتہک وہےئ انس (دفرسی دنس) ومٰیس نب اامسلیع ،اوبوعاہن ،اشمع ،اوبفالئ ےس رفاتی رکےت
ںیہاںوہںےنایبؿایکہکلہسنبفینحےناہکاےولوگ۔اینپراےئوکا ےندنیےکاقمہلبںیمتمہتاگلؤ(،ریقحوھجمس)ںیمےن
ا ےنآپوکاوبدنجؽ(دحہیبیےکدؿداھکیہکارگںیمروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسےکمکحےسرساتیبرکاتکس،وترضفررکات،
افر مہ ےن ا ےن اکدنےھ رپ ولتار اس ےئل ںیہن ریھک ےہ ہک ںیمہ وخػ ںیم ڈاںیل ،ہکلب اس ےیل ہک مہ یسک اےسی اکؾ ںیم وہستل
اچنہپںیئےسجمہاجےتنوہںہنہکاساکؾیکرطػسجںیماسفتقمہںیہ،اوبفالئاک ایبؿےہہکںیمنیفصںیمرشکیاھت،افر
نیفصیکگنجتہبربییھت
رافی  :دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمع

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

یبنیلصاہللہیلعفملسےسبجیسکایسیزیچےسقلعتموساؽایکاجاتسجےکقلعتمآپرپ...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملسےسبجیسکایسیزیچےسقلعتموساؽایکاجاتسجےکقلعتمآپرپفیحانزؽںیہنوہح وہیتوترفامےتںیمںیہناجاتن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2168

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ،٪اب٨ٜ٣ ٩سر ،حرضت جابز بً ٩بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘و ُ٣َ ٢ز ٔ ِؿ ُت
ِیم ًَل َ َّی َٓ َت َو َّؿأ َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َٓ َحائَىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌُوزُنٔی َوأَبُو بَ ُِکٕ َوص َُ٤ا َ٣ا ٔط َیا َٔٓ ٪أ َ َتانٔی َو َٗ ِس أُُ َٔ
ٕ أَ ِٗ ٔضی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ػ َّب َو ُؿوئ َ ُط ًَل َ َّی َٓأ َ َٓ ِ٘ ُت َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو ُربَّ َ٤ا َٗا َُ ٢سٔ َِیا ُُِ ٠ُ٘ َٓ ٪ت أَ ِی َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
ٕ أَ ِػ َ ٍُ ٨فٔی َ٣الٔی َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا أَ َجابَىٔی بٔظَ ِی ٕئ َحًَّی َ٧زََِ ٟت آ َی ُة ا ِٔ٤ٟي َ ٍا ٔ
ث
فٔی َ٣الٔی َِ ٛی َ
یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،انبدنکمر،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمامیبروہاوتریمےاپس
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر اوبرکب ریمی ایعدت وک رشتفی الےئ ،دفونں ایپدہ ےھت ،بج ریمے اپس
رشتفی الےئ وت اس فتق ھجم رپ وہیبیش اطری یھت ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض ایک رھپ ا ےن فوض اک اپین ھجم رپ ڑھچاک،
ںیم وہشآایوتںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس(افرارثکایفسؿےنایروسؽےکاجبےئروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک ظفل ایبؿ رفامےئ ںیہ) سک رطح ا ےن امؽ ںیم مکح اگلؤں افر ںیم ا ےن امؽ ںیم سک رطح رکفں اجرب اک ایبؿ ےہ ،ہک
آپےنھچکیھبوجابہندای،یتحہکریماثیکآتیانزؽوہح ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،انبدنکمر،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکاینپاتمےکرمدفںافروعروتںوکمیلعتراےئ،لیثمتےسؿ...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاینپاتمےکرمدفںافروعروتںوکمیلعتراےئ،لیثمتےسںیہنرکےتےھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2169

راوی ٣ :شسز ،ابوًوا٧ہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩اػبہانی ،ذٛوا ،٪ابوسٌیس

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َسٌٔی ٕس َجائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة ِلٔ َی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اَلِ َ ِػ َب َضان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ذ ََِ ٛو َ
ٔیک ٓ ٔیطٔ
ک َی ِو ّ٣ا َ٧أِت َ
ک َٓا ِج ٌَ ِ٨َ َٟ ١ا َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔش َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َذ َص َب اِّ ٟز َجا ُ ٢ب ٔ َحسٔیث ٔ َ
ک اہللُ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِج َت ٩َ ٌِ ٔ٤فٔی یَ ِوَ َٛ ٔ ٦ذا َو ََ ٛذا فٔی َ٣کَا َٔ َٛ ٪ذا َو ََ ٛذا َٓا ِج َت ََٓ ٩َ ٌِ ٤أ َ َتاصَُ َّ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ُت ٌَ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا ٔ٤َّ ٣ا ًَ ََّ ٤َ ٠
اََ ٟ ٪ضا ح ٔ َحا ّبا ٔ٩ِ ٣
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٤َ ٠َّ ٌََ ٓ ٥َ ٠ض٤َّ ٣ٔ َّ٩ا ًَ َُّ ٤َ ٠ط اہللُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا ٔ َّ٩ُٜ٨ِ ٣ا َِ ٣زأَ ْة ُت َ٘ ِّس ُ ٦بَي ِ َن َی َسیِ َضا َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟس َصا ثَ ََلثَ ّة ِ ٔ ََّل ک َ َ
ا٨َّ ٟارٔ َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٣زأَ ْة ُٔ ٨ِ ٣ض َّ٩یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِو اث ِ َ٨ي ِ ٔن َٗا ََٓ ٢أ َ ًَا َز ِت َضا ََّ ٣ز َتي ِ ٔن ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢واث ِ َ٨ي ِ ٔن َواث ِ َ٨ي ِ ٔن َواث ِ َ٨ي ِ ٔن

دسمد،اوبوعاہن،دبعارلنمح نبااہبصین،ذوکاؿ،اوبدیعس ےسرفاتیرکےت ںیہاںوہں ےنایبؿ ایکہکاکیوعرتروسؽاہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہ ح ،افررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرمدوتآپیکابںیتنسرکےلچاجےت
ںیہ اس ےئل آپ امہرے ےئل اینپ رطػ ےس وکح  دؿ رقمر رکںی ہک مہ یھب آپ یک دختم ںیم احرض وہں افر آپ ںیمہ
اھکسںیئ،وجاہللےنآپوکاھکسایےہ،وتآپےنرفامایہکالفںالفںدؿ ںیمالفںالفںاقمؾرپاحرضوہاجایرکف،انچہچنوعرںیتعمج
وہںیئافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکاپسرشتفیالےئافراںیہناسزیچےساھکسایوجآپوکاہللےناھکسایاھت،رھپ
رفامای ہک مت ںیم ےس وج وعرت ا ےن آےگ ا ےن وچبں ںیم ےس نیت وک ےجیھب ،وت فہ اس ےک ےئل منہج ےس اجحب اک ببس وہں ےگ ،اؿ
وعروتںںیمےساکیوعرتےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدفیھب،ہیاملکتاسےندفابردرہاےئ،رھپآپےنرفامای
ہکافردفیھب،دفیھب،دفیھب۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،دبعارلنمحنبااہبصین،ذوکاؿ،اوبدیعس

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

یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکریمیاتمںیمےسھچکولگہشیمہقحرپاغ بلرںیہ...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکریمیاتمںیمےسھچکولگہشیمہقحرپاغ بلرںیہےگافرفہگنجرکےتوہںےگہیولگالہملعںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2170

٣وسی ،اسٌ٤یٗ ،١یصِ٣ ،ي ٍہ ب ٩طٌبہ
راوی ً :بیس اہلل بٰ ٩

وسی ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔبِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ َیزَا ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
و٪
كَائ ٔ َٔ ْة ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی هَ اصٔز ٔ َ
یَ ٩حًَّی َیأِت َٔی ُض ِ ٥أَ ِ٣زُ اہللٔ َوص ُِ ٥هَ اصٔزُ َ
دیبع اہلل نب ومیس ،اامسلیع ،سیق ،ریغمہ نب ہبعش ،یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ریمی اتم
ںیمےسھچکولگہشیمہاغ بلرںیہےگاہیںکتہکاہللاعت یاکمکحآاجےئ(ینعایقتم)افرفہولگاغ بلرںیہےگ۔
رافی  :دیبعاہللنبومٰیس،الیعمس،سیق،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکریمیاتمںیمےسھچکولگہشیمہقحرپاغ بلرںیہےگافرفہگنجرکےتوہںےگہیولگالہملعںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2171

راوی  :اس٤اًی ،١اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ح٤یسٌ٣ ،اویہ ب ٩ابی سٔیا٪

اَ ٪ی ِد ُل ُب
َ ١ح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی حُ َِ ٤ی ْس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ٌَُ ٣او ٔ َی َة بِ َ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢یُز ٔ ِز اہللُ بٔطٔ َخي ِ ّ ٍا ُي َٔ ِّ٘ ِض ُط فٔی ِّ
یَ ٩ؤِ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َٗاس َْٔ ٥وي ٌُِ ٔلی اہللُ َو٩َِ ٟ
اٟس ٔ
یَزَا َ ٢أَ ِ٣زُ َص ٔذظ ٔاَلِ ُ َّ٣ةٔ ُِ ٣ش َت٘ ٔ ّامی َحًَّی َت ُ٘ َوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة أَ ِو َحًَّی یَأتِ َٔی أَ ِ٣زُ اہللٔ
اامسلیع ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیمح ،اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ وک ہبطخ ڑپےتھ وہےئ انس ےہ ہک سج
ےکاسھتاہللاعت یالھبح اکارادہرکےتںیہوتاسوکدنییکھجمساطعرکاتےہ،افرںیمابےنٹنفاال وہں،افراہللاعت یداتیےہ،افراس
اتماکاعمہلمہشیمہدرتسرےہاگ،اہیںکتہکایقتماقمئوہ(ایہیرفامای)اہیںکتہکایقتمآاجےئ۔
رافی  :اامسلیع،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیمح،اعمفہینبایبایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکرفامانہکایںیہمترفےقرفےقانبدے...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اہللاعت یاکرفامانہکایںیہمترفےقرفےقانبدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2172

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا٤ً ،٪زو ،حرضت جابز بً ٩بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َي ُ٘و ُ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زَ ًََ ٢ل َی َر ُسو ٔ٢
ک أَ ِو َٔ ٩ِ ٣ت ِحتٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ١ِ ُٗ ٥َ ٠ص َُو ا َِ٘ ٟاز ٔ ُر ًَل َی أَ ِ ٪یَ ِب ٌَ َث ًََِ ٠یَ ًَ ٥ِ ُٜذابّا َِٔ ٓ ٩ِ ٣وَٗٔٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أًَُوذُ ب ٔ َو ِجض ٔ َ
ِ
َِّس
أَ ِر ُجَٗ ٥ِ ُٜٔ٠ا َ ٢أًَُوذُ ب ٔ َو ِجض ٔ َ
ک َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زََِ ٟت أَ ِو یَِ٠ب ٔ َشٔ ٥ِ ُٜط َی ٌّا َویُ ٔذ َی ٙبَ ٌِ َـ ٥ِ ُٜبَأ َض َب ٌِ ٕف َٗا ََ ٢صا َتا ٔ ٪أَص َِو ُ ٪أَ ِو أَي َ ُ

یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعف ،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاؿوکایبؿرکےتوہےئانسہکبجروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس رپ ہی آتی انزؽ وہح  ہک د ہ دےئجی ہک فہ اس ابت رپ اقدر ےہ ہک اہمترے افرپ ذعاب ےجیھب وت آپ ےن رفامای ہک ںیم

ریتیذاتیکانپہاماتگنوہں،رھپایاہمترےاپؤںےکےچینےس،ےکاافلظانزؽوہےئ،وتآپےنرفامایہکںیمریتیذاتیکانپہاماتگن
وہں ،رھپ بج ای ںیہمت رفےق رفےق انب دے ،افر اکی دفرسے اک ذعاب اھکچےئ ،انزؽ وہح  وت آپ ےن رفامای ہک ہی دفونں ابںیت
آاسؿںیہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعف،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجاسلئےکےنھجمسےکےئلالصولعمؾوکالصاظرہےسہیبشتدےسجاک...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجاسلئےکےنھجمسےکےئلالصولعمؾوکالصاظرہےسہیبشتدےسجاکمکحاہللاعت یےنایبؿرکدایےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2173

راوی  :اػبّ بَ ٩فد ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َف ٔد َح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِػ َب ُّ بِ ُ ٩ا َِ َ ٟ

َّ
َّ
َ
ُکتُ ُط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
رعاب ٔ ًّیا أَتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢ا َِ ٣زأَت ٔی َوََ ٟس ِت ُ ََُل ّ٣ا أَ ِس َو َز َوِنِّٔی أَِ َ ِ ٧
أ َِ
ک ِٔٔ ٩ِ ٣ب ٔ َٕٗ ١ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٤ََ ٓ ٢ا أَ َِ ٟواَُ ٧ضا َٗا َُ ٢ح ِْ ٤ز َٗا ََ ٢ص َِٔ ٓ ١یضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِو َر ََٗ ٚا ََٔ ٓ ٪َّ ٔ ِ ٢یضا َُ ٟو ِرّٗا َٗا َ٢
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ َٟ ١
ئ ُٔ ٨ِ ٣ط
رع َْ٧ ٚزَ ًَطُ َو ٥َِ ٟیُ َز ِّخ ِؽ َُ ٟط فٔی ٔاَلِ٧تَٔٔا ٔ
َٓأنََّی تُ َزی ذََ ٔ ٟ
رع َْ٧ ٚزَ ًَ َضا َٗا ََ ٢وَ ١َّ ٌََ ٟص َذا ٔ ِ
ک َجائ َ َضا َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٔ ِ
اغبصنبرفج،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنب دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہک
اکیآد یروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم ںیم آای افر رعض ایکہکریمی ویبیوک ایسہہچبدیپاوہاےہ ،افر ںیماس ےک
ا ےنےٹیبوہےنےسااکنروہں،وتاسےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ےنرفامایہکایکریتےاپسافٹنںیہ ،اسےنوجاب
داییجاہں۔آپےنوپاھچہکاساکایکرگنےہ،اسےناہکرسخ،آپےنرفامایہکایکاؿںیمےسوکح وھبرایھبےہ،اسےناہک
یجاہں،اؿںیمےسھچکوھبرےیھبںیہآپےنرفامایہکرھپوتایکایخؽرکاتےہفہاہکں ےسدیپاوہےئاسےنرعضایکایروسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیسکرگےناؿوکاکنالوہاگوتآپےنرفامایہکرھپایسرطح،اسوکیھبیسکرگےناکنالوہاگ،افراس
وکا ےنےچبےسااکنررکےنیکااجزتہندی۔
رافی  :اغبصنبرفج،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اسصخشاکایبؿوجاسلئےکےنھجمسےکےئلالصولعمؾوکالصاظرہےسہیبشتدےسجاکمکحاہللاعت یےنایبؿرکدایےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2174

راوی ٣ :شسز ،ابوًوا٧ہ ،ابوبرش ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،ابً ٩باض

ض أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َجائ َ ِت ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِرشٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اًَ ٪ل َی
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ِ ٔ َّ ٪أُم ِّی َ َ ٧ذ َر ِت أَ َِ ٪ت ُح َّخ ٓ ََ٤ا َت ِت َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ُح َّخ أََٓأَحُ َّخ ًَ َِ ٨ضا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥حُطِّی ًَ َِ ٨ضا أَ َرأَیِتٔ َِ ٟو ک َ َ
ئ
أ ُ ِّٔ ٣ک َزیِ ْ ٩أَ ُ٨ِ ٛتٔ َٗا ٔؿ َي َت ُط َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢اٗ ُِـوا اہللَ َّأ ٟذی َُ ٟط َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ أَ َح ُّ ٙبٔا َِ ٟوَٓا ٔ
دسمد ،اوبوعاہن ،اوبرشب ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اکی وعرت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم
احرضوہح افررعضایکہکریم یامںےنجحیکذنرامینیھتنکیلفہجحرکےنےسےلہپرمیئگوتایکںیماسیکرطػےسجحرکولں؟
آپےنرفامایہکاہں،وتاسیکرطػےسجحرکےلؤالتارگریتیامںرپھچکرقضوہاتوتایکوتاسیکرطػےساداہنرکیت،اسےن
اہکہکیجاہں۔آپےنرفامایہکہکاسرپ وجرقضےہاسوکادارک،اسےئلہکاہللاعت یاسابتاکزایدہقحتسمےہہکاسےکقح
وکاداایکاجےئ۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاہللاعت یےنانزؽایکےہاسےکاطمقباقویضںےکااہتجداکایبؿ...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
وجاہللاعت یےنانزؽایکےہاسےکاطمقباقویضںےکااہتجداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2175

راوی  :طہاب بً ٩بازہ ،ابزاہی ٥ب ٩ح٤یس ،اسٌ٤یٗ ،١یص ،حرضت ًبس اہلل

اب بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ٔط َض ُ
آِ آ َتا ُظ اہللُ حّٔ ٤َ ِٜة َٓ ُض َو َي ِ٘ ٔضی ب ٔ َضا
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َح َش َس ِ ٔ ََّل فٔی اث ِ ََ ٨تي ِ ٔن َر ُج ْ ١آ َتا ُظ اہللُ َّ ٣اَل ٓ َُش َِّ ٠م ًَل َی َص ََٜ٠تٔطٔ فٔی ا َِ ٟح َِّ ٙو َ ُ

َوي ٌَُ َِّ ٤ُ ٠ضا

اہشب نب ابعدہ ،اربامیہ نب دیمح ،اامسلیع ،سیق ،رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک دف آدویمں ےک وسا یسک رپ دسح (رکش) ںیہن ےہ اکی فہ سج وک اہلل ےن امؽ دای افر اےس اہلل یک راہ ںیم
رخچرکےنیکدقرتدی،افردفرساسجوکاہللےنتمکحدیافرفہاسےکذرےعیہلصیفرکےافراسیکمیلعتدے۔
رافی  :اہشبنبابعدہ،اربامیہنبدیمح،الیعمس،سیق،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
وجاہللاعت یےنانزؽایکےہاسےکاطمقباقویضںےکااہتجداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2176

راوی ٣ :ح٤س ،ابوٌ٣اویہ ،ہظا ،٦اپ٨ے واٟس سے وہ ِ٣ي ٍہ ب ٩طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ؾ
اب ًَ ََِ ٣ِ ٔ ِ ٩ل ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔبِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢سأ َ َ٤َ ًُ ٢زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ٔ َّ
ُرض ُب بَ ِلَ ُ٨ضا َٓ ُتِ٠قٔی َجٔ٨ي ّ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّیَ ٥ِ ُٜس ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٓ ٥َ ٠یطٔ َط ِیئّا َٓ ُُِ٘ ٠ت أََ٧ا َٓ َ٘ا َ٢
ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔه َی أًٟی ي ِ َ

َّ
ْخ ٔد ٓ ٔ َامی
َ٣ا ص َُو ُُِٗ ٠ت َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُٔ ٓ ٢یطٔ ُ َّ
ُغ ْة ًَ ِب ْس أَ ِو أَ َْ ٣ة َٓ َ٘ا َََ ٢ل َتبِ ٍَ ِح َحًی َتحٔی َئىٔی بٔا َِ ِ ٤َ ٟ
ُغ ْة
َْخ ِج ُت ٓ ََو َج ِس ُت َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َٓحٔئ ُِت بٔطٔ َٓظَ ض ٔ َس َ٣عٔی أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُٔ ٓ ٢یطٔ ُ َّ
َُِٗ ٠ت ٓ َ َ
رع َو َة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ
ًَ ِب ْس أَ ِو أَ َْ ٣ة َتا َب ٌَ ُط ابِ ُ ٩أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ُ ٩

دمحم،اوباعمفہی،اشہؾ،ا ےنفادلےسفہریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکرضحترمعنب
اطخبےنوعرتےکاالمص رکےنےکقلعتمدرای تایک افراالمصہیےہہکوعرت ےکٹیپاکہچبرگرک رماجےئ اںوہںےناہک
ہکمتںیمےسیسکےناسےکقلعتمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسھچکانسےہںیمےناہکہکںیمےنانسےہاںوہںےنوپاھچہکفہ
ایک ےہ ںیم ےن اہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اس ںیم اکی الغؾ ای اکی ولڈنی اتفاؿ ےک  رر رپ دانی
(رضفری)ےہ۔رمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکمتںیہیروہیتحہکمتریمےاپساینپاجنتاکذرہعی(وگاہ)اسرپ شیرکفوج مت
ےناہکےہانچہچنںیمابرہ الکنوتںیمےندمحمنبہملسوکاپای،اںیہناسھتےلرکآایوتاںوہںےنریمےاسھتوگایہدیہکاںوہںےن
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکاسںیماکیالغؾایاکیولڈنیےہانبایبزایدےنا ےنفادلےساںوہںےنرعفہ
ےساںوہںےنریغمہےساسیکاتمتعبرفاتیایکےہ۔
رافی  :دمحم،اوباعمفہی،اشہؾ،ا ےنفادلےسفہریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکمتا ےنےسیلہپاوتمںےکرطوقیںیکریپفیرکےن...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکمتا ےنےسیلہپاوتمںےکرطوقیںیکریپفیرکےنوگلےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2177

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،اب ٩ابی ذئب٘٣ ،ب ٍی ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ
َّ ِ ُ
َٗا َََ ٢ل َت ُ٘ ُوَّ ٦
ُقو ِٔ َٗ ٪بََ ٠ضا ٔطب ِ ّ ٍا بٔ ٔظبِ ٍ ٕ َوذ ٔ َرا ًّا ب ٔ ٔذ َرا َٕ َٓ٘ٔی َ ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََٔٛار َٔض
اٟشا ًَ ُة َحًی َتأ ُخ َذ أ ًَّٔ٣ی بٔأ ِخ ٔذ ا ُِ ُ ٟ

ک
اض ِ ٔ ََّل أُو َٟئ ٔ َ
اٟزوَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََ ٢و َ ٩ِ ٣اُ ٨َّ ٟ
َو ُّ

ادمحنبویسن،انبایبذبئ،ربقمی،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہک
ایقتماسفتقہنآےئیگبجکتہکریمیاتمامتؾابوتںںیما یلاوتمںےکابلکلایسرطحرباربہنوہاجےئیگ،سجرطح
اکیابتشلابتشلےکرباربافراکیسگسگےکرباربوہاتےہ،یسکےنوپاھچایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ایکرفؾافرافرسیک
رطح؟آپےنرفامایہکایکاؿےکالعفہافروکح ںیہنںیہ۔
رافی  :ادمحنبویسن،انبایبذبئ،ربقمی،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکمتا ےنےسیلہپاوتمںےکرطوقیںیکریپفیرکےنوگلےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2178

راوی ٣ :ح٤سبً ٩بساٌٟزیز ،ابوً٤ز ػٌ٨انی ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُ ََ ٤ز اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
اِ َٗ ٪ب َٔ ٥ِ ُٜ٠طب ِ ّ ٍا ٔطب ِ ّ ٍا َوذ ٔ َرا ًّا ب ٔ ٔذ َرا َٕ َحًَّی َِ ٟو َز َخُ٠وا
ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٟ ٢تَت ِ َب ٌَُ َّ٩سن َ َن َ ٩ِ ٣ک َ َ
َح َؿ ٕٓب َتب ٔ ٌِت ُُ٤وص ُِ٨َ ٠ِ ُٗ ٥ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا َِ ٟی ُضو ُز َواَ ٨َّ ٟؼ َاری َٗا َ٩ِ ٤ََ ٓ ٢
ُج ِ َ
دمحمنب دبعازعلسی ،اوبرمع اعنصین ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ

اںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتیلہپاوتمںیکاسرطحریپفیرکفےگسجرطحابتشلابتشلےک
ربارب افر سگ سگ ےک ربارب وہات ےہ ،اہیں کت ہک ارگ فہ ولگ وگہ ےک وسراخ ںیم ےئگ وہں ےگ وت مت اؿیک ریپفی رکف ےگ مہولوگں
اصنرییکریپفیرکںیےگ،آپےنرفامایہکافروکؿوہاتکسےہ۔
ےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکوہیدف
ٰ
رافی  :دمحمنبدبعازعلسی،اوبرمعاعنصین،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشےکانگہاکایبؿسجےنارمایہیکرطػالبایایوکح ربارط ہقاداجدایک۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اسصخشےکانگہاکایبؿسجےنارمایہیکرطػالبایایوکح ربارط ہقاداجدایک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2179

راوی  :ح٤یسی ،سٔیا ،٪اً٤عً ،بساہلل ب٣ ٩زہَّ٣ ،سو ،ٚحرضت ًبس اہلل

َّسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

اًَ ٪ل َی ابِ ٔ ٩آ َز َ ٦اَلِ َ َّو َٔ ٨ِ ٣ٔ ١ْ ِٔ ٔ ٛ ٢ضا َو ُربَّ َ٤ا َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٩ِ ٣ٔ ٪ز َٔ ٣ضا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص َٔ ٩ِ ٣نٔ ِٕص ُت ِ٘ َت ُ
ُ ١ه٤ِّ ٠ا ِ ٔ ََّل ک َ َ

َٔلََّ٧طُ أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢س َّ٩ا ِِ َ٘ ٟت َ ١أَ َّو َّل

دیمحی ،ایفسؿ ،اشمع ،دبعاہلل نب رمہ ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ںوہں ےنایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ہک وج صخش یھب املظ لتق ایک اجےئ اگ وت اس ےک لتق اک انگہ اکی ہصح رضحت آدؾ ےک ےلہپ ےٹیب ینع اقلیب رپ وہاگ افر
ایفسؿ ےن یھبک" نم داہم" (ینع اس ےک وخؿ اک اکی ہصح) ےک اافلظ ایبؿ ےئک ںیہ اس ےئل ہک فہ الہپ صخش ےہ سج ےن لتق اک
رط ہقاداجدایک۔
رافی  :دیمحی،ایفسؿ،اشمع،دبعاہللنبرمہ،رسمفؼ،رضحتدبعاہلل

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

یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2180

راوی  :اسٌ٤ی٣ ،١اٟک٣ ،ح٤سب٨ٜ٣ ٩سر ،حرضت جابزبً ٩بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟشَ َ ِّ ٔ ٠
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َّ
رعاب ٔ ًّیا بَایَ ٍَ َر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َیم أ َّ ٪أ ِ َ
َ
رعاب ٔ ُّی ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رعاب ٔ َّی َو ًِ ْک بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓ َحا َئ اَلِ َ َِ
اب اَلِ َ َِ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ِاْل ٔ ِس ََلَٓ ٔ ٦أ َػ َ
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَٗ ٔ ِ٠ىٔی بَ ِی ًٌَٔی َٓأبََی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ ٔ ِ٠ىٔی بَ ِی ًٌَٔی َٓأبََی ث ُ ََّ ٥جائَطُ
َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ ٔ ِ٠ىٔی بَ ِی ًٌَٔی َٓأبََی ٓ َ َ َ
رعاب ٔ ُّی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َّ ٧ِٔ ٥َ ٠ا ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة کَا ِلٜٔي ٍ ٔ َت ِ٨ف ٔی َخ َب َث َضا َو َی َِ ٨ؼ ٍُ
َْخ َد اَلِ ِ َ
كٔيبُ َضا
الیعمس ،امکل ،دمحمنب دنکمر ،رضحت اجربنب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی ارعایب
ےن یبن یلص اہللہیلع فآہلفملس ےس االسؾ رپ تعی یک ،اس ارعایب وکودہنی ںیم اخبرآےن اگل وت فہ ارعایب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمی تعیخسرکدںی،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنااکنرایکرھپفہآپےکاپسآایافررعضایکہکریمی تعیخسرکدںی وتآپےنااکنررکدایفہارعایبالچایگوتروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکودہنییٹھبیکرطحےہلیملیچکوکاصػرکداتیےہافراپزیکہوکرھکاتیلےہ۔
رافی  :الیعمس،امکل،دمحمنبدنکمر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2181

راوی ٣ :وسی ب ٩اسٌ٤یً ،١بساٟواحس٤ٌ٣ ،ز ،زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل  ،حرضت ابً ٩باض

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َح َّسث َ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َق ُئ ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩و ٕ
آِ َح َّح ٕة َحح ََّضا ًُ َ٤زُ َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بٔٔ٤ىّی
ًَبَّا ٕ
ٖ َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أ ُ ِ ٔ
اُ ٔ ٪
ات أَ ٔ٣ي ٍُ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ََ ٟبا َي ٌِ َ٨ا ُٓ ََلّ٧ا َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ ََلَُٗو ََّ٩٣
َِ ٟو َطض ٔ ِس َت أَ ٔ٣ي ٍَ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أَ َتا ُظ َر ُج َْٗ ١ا َََ ُٓ ٪َّ ٔ ِ ٢لّ٧ا َي ُ٘و َُِ ٟ ٢و ََ ٣
و٪
ئ اٟزَّص َِم َّأ ٟذ َ
ا ِٔ ٌَ ٟظ َّی َة َٓأ ُ َح ِّذ َر َص ُؤ ََل ٔ
ض َي ِِٔ٠بُ َ
ی ٩یُزٔی ُس َ
و ٪أَ َِ ٪ي ِِ ٔؼبُوص ُُِِ ٠ُٗ ٥ت ََل َتٔ ٌَِ َِٓ ١إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤َ ٟوس ََٔ ٥ی ِح ََ ٍُ ٤ر ًَا ََ ا٨َّ ٟا ٔ
اٖ أَ ََِ ٪ل یُ ِ٨زُٟٔو َصا ًَل َی َو ِجض ٔ َضا َٓ ُی ٔلي ٍُ ب ٔ َضا ک ُ ُّٔ ٣ُ ١لي ٍ َٕٓأ َ ِ٣ض ٔ َِ ١حًَّی َت ِ٘ َس َ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َز َار ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َو َز َار
ک َٓأ َ َخ ُ
ًَل َی َِ ٣حٔ ٔ ٠ش َ
ک َویُ ِ٨زُٟٔو َصا
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
یَ ٩واَلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َی ِح َٔوُوا ََ٘ ٣ا ََ ٟت َ
اٟش َّٔ ٨ة َٓ َت ِدَ ُ٠ؽ بٔأ َ ِػ َح ٔ
ُّ
ض َٓ َ٘ ٔس ِ٨َ ٣ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ َ٘ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ َب ٌَ َث
ًَل َی َو ِجض ٔ َضا َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ ََلَُٗو َ َّ٩٣بٔطٔ فٔی أَ َّو َٔ٘ ٣َ ٢إ ٦أَُٗو ُُ ٣ط بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

اَ ٔ ٓ ٪امی أُِ٧ز ٔ َ ٢آ َی ُة اٟزَّ ِج ٔ٥
اب َٓک َ َ
َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟح َِّ ٙوأَِ٧زَ ََِ ٠ًَ ٢یطٔ ا ِل َٔ ٜت َ

ومیس نب اامسلیع ،دبعاولادح ،رمعم ،زرہی ،دیبعاہلل نب دبعاہلل  ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
ںیمدبعارلنمحنبوعػوک(رقآؿ)ڑپاھایرکاتاھت،بجرضحترمع ریضاہللاعتٰیلہنعےنآرخیجحایکوتدبعارلنمحےنینم ںیم
اہک ہک اکش مت اریماوملنینم ےک اپس احرض وہےت اؿ ےک اپس اکی آد ی آای افر اس ےن ایبؿ ایک ہک الفں آد ی اتہک ےہ ہک ارگ
اریماوملنینمااقتنؽرکاجںیئوتمہالفںصخشےکاہھترپ تعیرکںیل،رضحترمعےناہک ہکآجاشؾوکڑھکےوہرکاؿولوگں وک
ڈراؤںاگ،وج(املسمونںےکقحوک)بصغرکاناچےتہںیہ،ںیمےناہکہکااسیہنرکںیاسےئلہکجحاکوممسےہآپیکسلجم ںیم
زایدہرتاعؾولگوہںےگےھجمڈرےہہکفہولگاسوک نسرکحیحصاقمؾرپہنرںیھکےگافررہرطػےلرک اڑںیےگ(ینعاؿیک
ااشتع رکںی ےگ) اس ےئل آپ ااظتنر رکںی اہیں کت ہک دارارجہلۃ افر داراۃنسل ینع ودہنی چنہپ رک آپ رصػ روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ینع اہمرجنی افر ااصنر وک عمج رک ےک ںیہک فہ ولگ آپ یک وگتفگ وک اید رںیھک ےگ افر حیحص اقمؾ رپ رںیھک

ےگ،رضحترمعےنرفامایہکدخایکمسقںیمودہنیںیمےتچنہپیہبسےسےلہپیہیوہکںاگ،رضحتانبابعساکایبؿےہہکمہولگ
ودہنی ےچنہپ وت رضحترمع ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن(ہبطخدای) ہک اہلل اعت ی ےن دمحم یلص اہللہیلعفآہلفملس وک قح ےک اسھت وعبمث رفامای
افرآپیک اتبانزؽیکےہافروجآایتانزؽوہںیئاؿیہںیمےس راسگررکےنیکآتییھبےہ۔
رافی  :ومیسنبالیعمس،دبعاولادح،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2182

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ،ایوب٣ ،ح٤س (ب ٩سي ٍی)٩

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو ًََِ ٠یطٔ ثَ ِوبَا َّٔ ٤َ ٣ُ ٪ظ َ٘ا َّٔ َٛ ٩ِ ٣ٔ ٪تا ٕ٪
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

ِ ٓ ٔ َامی بَي ِ َن ٔ٨ِ ٣بَ ٍ ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓ َت ََّ ٤د َم َٓ َ٘ا َ ٢بَ ِذ بَ ِذ أَبُو ص َُزیِ َز َة َی َت ََّ ٤د ُم فٔی ا ِل ََّ ٜتا ِٔ َ٘ َٟ ٪س َرأَیِ ُتىٔی َوِنِّٔی ََلَ ٔ ُّ
وَ ٪و َ٣ا بٔی ُٔ ٩ِ ٣جُ٨و ٕ٣َ ٪ا بٔی ِ ٔ ََّل ا ُِ ٟحو َُ
ِلٔ َی ُح ِح َزة ٔ ًَائٔظَ َة َٔ ِِ ٣ظ ًّیا ًَل َ َّی ٓ ََیحٔی ُئ ا َِ ٟحأِی ٓ ََی َـ ٍِ رٔ ِج َُ ٠ط ًَل َی ًُُ٨قٔی َویُ َزی أَنِّی َِ ٣حْ ُ٨
امیلسؿ نب  جب ،امحد ،اویب ،دمحم (نب ریسنی) ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک
اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ،وت فہ رسیک ںیم رےگن وہےئ  اتؿ ےک دف ڑپکے ےنہپ وہےئ ےھت اںوہں ےن انک اصػ یک افر اہک ہک فاہ فاہ،
اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  اتؿ ںیم انک اصػ رکات احالہکن ںیم ےن ا ےن آپ وک داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
ربنم افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رجحے ےک درایمؿوہیبش وہ رک رگ اجات اھت ،آےن فاےل آ رک اینپ اٹگن ریمیرگدؿ
ںیمرھکدےتیافرایخؽرکےتہکںیمدویاہنوہایگوہںاحالہکنےھجمونجؿہناھت،رصػوھبکیکفہجےسہیاحؽوہات۔
رافی  :امیلسؿنب جب،امحد،اویب،دمحم(نبریسنی)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2183

راوی ٣ :ح٤سبٛ ٩ثي ٍ ،سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤بً ٩ابص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٔیس َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی
ض أَ َطض ٔ ِس َت ا َِ ٌٟ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ًَٔ ٩اب ٔ ٕص َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥وَِ ٟو ََل َ٨ِ ٣ز ٔ ًَٟٔی ٔ٨ِ ٣طُ َ٣ا َطض ٔ ِستُ ُط ِّٔ ٩ِ ٣
اٟؼ َِز َٔٓأتََی ا ِ ٥ََ ٠ٌَ ٟا َّٔ ٟذی ً ٔ َِ ٨س َزارٔ َٛثٔي ٍ ٔبِ ٔ ٩اٟؼَّ ِ٠تٔ

ُرش َِ ٪لٔ َی آذَأ٧ض َٔ َّ٩وحُُ٠وٗٔضَٔٓ َّ٩أ َ ََ ٣ز ب ٔ ََل َّل
َک أَذَاّ٧ا َو ََل ِ ٔ َٗا َّ ٣ة ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز بٔاٟؼَّ َس َٗ ٔة َٓ َح ٌَ َ ١اَ ٨ِّ ٟشا ُئ ي ٔ ِ
ٓ ََؼل َّی ث ُ ََّ ٥خ َل َب َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
َٓأ َ َتاصُ َّ٩ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحمنب ریثک ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب اعسب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک رضحت انب ابعس ےس
یسک ےن وپاھچ ہک آپ یبن یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےکاسھت دیع ںیم وموجد رےہ ںیہ اںوہں ےن اہک ہکاہں ،ارگ ےھجم آپ ےس رہتش
داریہنوہیتوتینسمکےکببسےسںیمرشکی ںیہنوہاتکساھتآپاساشنؿےکاپسرشتفیےلےئگوجریثکنبتلصےکنؿ
ےک اپس اھت ،آپ ےن امنز ڑپیھ رھپ ہبطخ انسای (افر اذاؿ ف ااقتم اک ذرک انب ابعس ےن ںیہن ایک) رھپ دصہق اک مکح دای رھپ وعرںیت
ا ےناکونںافرےلگیکرطػاہھتڑباھےنںیگلآپےنالبؽوکمکحد ایوتفہاؿوعروتںےکاپسآےئ(افرزیچںیےلرک)یبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاپسفا سےئگ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،دبعارلنمحنباعسبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2184

راوی  :ابونٌی ،٥سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
یَأتِ ٔی ٗ َُب ّ
ائ َ٣ا ٔط ّیا َو َراّ ٔ ٛبا
اوبمیعن،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسابقیک
دجسمںیمیھبکایپدہافریھبکوساررشتفیےلاجےت۔
رافی  :اوبمیعن،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2185

راوی ً :بیسب ٩اسٌ٤ی ،١ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔا ِزٓٔىِّی ٍََ ٣
َّ
َّ
َک ُظ أَ ِ ٪أ ُ َزکَّی َو ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز أَ ِر َس َِ ١لٔ َی
َػ َواح ٔ ٔيی َو ََل َت ِسٓٔىِّی َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔی ا ِٟب َ ِیتٔ َٓإٔنِّی أَ ِ َ
ِٔ ١ذَا أَ ِر َس ََِ ِٟٔ ١ی َضا ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ َحابَ ٔة َٗاَِ ٟت ََل َواہللٔ َلَ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
ًَائٔظَ َة ائ ِ َذنٔی لٔی أَ ِ ٪أ ُ ِزٓ َََ ٍَ ٣َ ٩ػاح ٔ َي َّی َٓ َ٘اَِ ٟت ِٔی َواہللٔ َٗا ََ ٢وک َ َ
أُوثٔزُص ُِ ٥بٔأ َ َح ٕس أَبَ ّسا
دیبعنب اامسلیع ،اوبااسہم ،اشہؾ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن دبعاہلل نب زریب یک
فتیص یک ہک ےھجم ریمی وسونکں ےک اپسدنف رکان ،یبن یلص اہللہیلع فآہلفملس ےک اسھت رجحے ںیم دنف ہن رکان ،اس ےئل ہک ںیم

اندنسپرکیتوہںہکریمیرعتفییکاجےئ ،افراشہؾا ےنفادلےسرفاتیرکےتںیہہکرضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےنرضحت
اعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعوکالہکاجیھبہکھجموکااجزتدںیہکںیما ےندفونںاسویھتںےکاسھتدنفایکاجؤں،وتاںوہںےناہکہک
دخ ایک مسقافراحصہب ںیمےس وکح صخشبج یھباؿوک(دنفرکےنےکقلعتماتہک) وتفہوجابدںیتیہکںیہندخایک مسقںیم اؿ
ےکاسھتیسکافروکرتحیجںیہندفںیگ۔
رافی  :دیبعنبالیعمس،اوبااسہم،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2186

راوی  :ایوب ب ٩س٠امی ،٪ابوبُک ب ٩ابی اویص ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢ػاٟح بٛ ٩یشا ،٪اب ٩طہاب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی
اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب
اَٗ ٪ا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
وب بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُک بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ َویِ ٕص ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ا ٪ي َُؼل ِّی ا ِِْ ٌَ ٟص ٓ ََیأتِ ٔی ا َِ ٌَ ٟوالٔی َو َّ
اٟظ ُِ ٤ص ُ٣زِ َتٔ ٌَٔ ْة َو َزا َز
أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َ
َ
َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص َوبُ ٌِ ُس ا َِ ٌَ ٟوال ٔ َی أَ ِر َب ٌَ ُة أَ َِ ٣یا ٕ ٢أَ ِو ثَ ََلثَ ْة
اویبنبامیلسؿ،اوبرکبنبایبافسی،امیلسؿنبالبؽ،اصحلنبشیکؿ،انباہشب،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرصعیکامنزڑپےتھرھپوعا یںیمآےتوتآاتفباسفتق
دنلبوہاتافرثیلےنویسنےساانتزایدہرفاتیایکےہہکوعا ییکدفریودہنیےساچراینیتلیمیھت۔
رافی  :اویب نب امیلسؿ ،اوبرکب نب ایب افسی ،امیلسؿ نب البؽ ،اصحل نب شیکؿ ،انب اہشب ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل

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

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2187

راوی ٤ً :زو ب ٩زارہٗ ،اس ٥ب٣ ٩اٟک ،جٌیس ،حرضت سائبہ ب ٩یزیس

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح ٌَ ِی ٔس َسُ ٌِ ٔ٤ت َّ
ا ٪اٟؼَّ ا َُ ًَل َی ًَ ِضسٔ
اٟشائ َٔب بِ ََ ٩یز ٔ َ
یس َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
ٔیس ٓ ٔیطٔ َس ٍَ ٔ٤ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ا ُِ ٟح ٌَ ِی َس
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًَّّ ٣ُ ٥َ ٠سا َوثُّ ُ٠ثا ب ٔ ُِّ ٤س ُ ٥ِ ٛا َِ ٟی ِو ََ ٦و َٗ ِس ز َ
رمعفنبزارہ،اقمسنبامکل،خٹغند،رضحتاسہبئنبسیدیےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکزامہنںیماصعاکیودافراکیاہتح (ود)اکوہاتاھت،افراباسںیمزایدیترکدییئگےہ۔
رافی  :رمعفنبزارہ،اقمسنبامکل،خٹغند،رضحتاسہبئنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2188

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہ٣ ،اٟک ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابی ك٠حہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥بَارٔ ِک َُ ٟض ِ ٥فٔی َٔ ِٜ٣یأٟض ٔ َِ ٥وبَارٔ ِک َُ ٟض ِ ٥فٔی َػاً ٔض ٔ َِ ٥و ُِّ ٣سص َِٔ ٥ي ٌِىٔی أَصِ َ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ

دبعاہلل نبہملسم ،امکل ،ااحسؼنبدبعاہلل نبایبہحلط ،رضحتاسن نب امکلریض اہللاعتٰیلہنعےسرفاتی رکےتںیہاںوہں ےن
ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے اہلل! اؿ ولوگں وک ینع الہ ودہنی وک اؿ ےک امیپونں ںیم ربتک اطع
رفامےئافراؿےکاصعودںیمربتکرفام۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،امکل،ااحسؼنبدبعاہللنبایبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2189

٣وسی بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی  :ابزاہی ٥ب٨٣ ٩ذر ،ابوؿ٤زہٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َز َجاُُا ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َؿ َِ ٤ز َة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َ
َّ
َّ
وؿ ٍُ ا َِ ٟح َ٨ائٔز ًُ ٔ َِ ٨س ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ
َقی ّبا َٔ ٩ِ ٣ح ِی ُث تُ َ
َف ٔج َ٤ا َ ٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َز ُج َٕ ١وا َِ ٣زأَة ٕ َزَ َ ٧یا َٓأ ََ ٣ز بٔض ٔ َ٤ا َ ُ
اربامیہنبذنمر،اوبرمضہ،ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکوہید
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیماکیرمدافروعرتوکےلرکآےئوہنجںےن زانایکاھت،وتآپےن( راسگررکےناکمکح
دای)اؿدفونںوکاسہگجےکرقبی راسگرایکایگاہجںرپدجسمےکاپسانجزےرےھکاجےتےھت۔
رافی  :اربامیہنبذنمر،اوبرمضہ،ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2190

راوی  :اسٌ٤ی٣ ،١اٟک٤ً ،زو٣( ،ل٠ب ٛے ٣ولی) ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َِ ٣ول َی ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَ ََٟ ٍَ ٠طُ أُحُ ْس َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا َج َب ْ ١یُ ٔحب ُّ َ٨ا َؤ ُ ٧حب ُط َّ
اُ ٠ٟض َِّٔ ٪َّ ٔ ِ ٥بِ َزاص َٔیَُ ٥ح َََّ َّٜ ٣َ ٦ة َوِنِّٔی أ ُ َ ِّ
ُح ُ٣َ ٦ا بَي ِ َن ََلبَت َِی َضا َتا َب ٌَطُ
ُّ
َس ِض ْ ٩ِ ًَ ١أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی أُحُ ٕس
الیعمس ،امکل ،رمعف( ،بلطم ےک وم ی) اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ادح
اہپڑداھکح دایوتآپےنرفامایہکہیاہپڑمہےستبحمرکاتےہ۔افرمہاسےستبحمرکےتںیہایاہللرضحتاربامیہےن وک جؾ
انبای اھت افر ںیم ودہنی ےک دفونں رھتپےلی انکرفں ےک ےصح وک  جؾ رقارداتی وہں اس ےک قلعتم لہس ےن یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےساسیکاتمتعبںیمرفاتییکےہ۔
رافی  :الیعمس،امکل،رمعف(،بلطمےکوم ی)اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2191

راوی  :اب ٩ابی ٣زی ،٥ابوُشا ،٪ابوحاز ،٦حرضت سہ١

َّ
ا ٪بَي ِ َن ٔج َسارٔ ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ٔ٤َّ ٣ا َیلٔی ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َوبَي ِ َن
اَ ٪ح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٕ ١أَُ َّ ٧ط ک َ َ
حسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُ ََّش َ
ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ َ٤٣ز َّ
اٟظاة ٔ
َ ُّ
انبایبرممی،اوباسغؿ،اوباحزؾ،رضحتلہسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکدجسمیکہلبقیکرطػدویارافرربنمےک
درایمؿاانتافہلصاھتہکرکبیسگراجےئ۔
رافی  :انبایبرممی،اوباسغؿ،اوباحزؾ،رضحتلہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2192

راوی ٤ً :زو بً ٩لیً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی٣ ،اٟک ،خبیب بً ٩بساٟزح ،٩٤حٔؽ بً ٩اػ ،٥حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
حسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
اػ ٕ٥
ک ًَ ُِ ٩خب َ ِی ٔب بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤حٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
ٔی َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
اق ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو ٔ٨ِ ٣بَ ٍ ٔی ًَل َی
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَي ِ َن بَ ِیًٔی َو ٔ٨ِ ٣بَ ٍ ٔی َر ِو َؿ ْة ٔ ٩ِ ٣رٔ َی ٔ
َح ِوضٔی
رمعفنب یلع،دبعارلنمحنب دہمی ،امکل ،بیبخنبدبعارلنمح،صفح نباعمص ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل ہنعےسرفاتی
رکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکریمےرجحےافرربنمےکدرایمؿتنجےکابوغں
ںیمےساکیابغےہافرریماربنمریمےوحضرپےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمحنبدہمی،امکل،بیبخنبدبعارلنمح،صفحنباعمص،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2193

٣وسی ب ٩اسٌ٤ی ،١جویزیہ٧ ،آٍ ،حرضت ًبس اہلل
راوی :
ٰ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُج َویِز ٔ َی ُة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢سابَ َ ٙأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن ا َِ ٟد ِی ٔ١
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ئ ِلٔ َی ثََّ ٔ ٨ی ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ َو َّأًٟی ُ ٥َِ ٟت َـ َّ٤زِ أَ َُ ٣س َصا ثََّ ٔ ٨ی ُة ا َِ ٟو َزا َٔ ِلٔ َی َِ ٣شحٔ ٔس بَىٔی
َٓأ ُ ِر ٔسَِ ٠ت َّأًٟی ُؿ َِّ ٤ز ِت َٔ ٨ِ ٣ضا َوأَ َُ ٣سصَا ِلٔ َی ا َِ ٟحٔ َِیا ٔ
أَ ٓ ٪یَ ٩ِ ٤سابَ َٙ
ز َُریِ َٕ ٙوأَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ ک َ َ

ومیسنباامسلیع،وجریہی،انعف،رضحتدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوھگڑفں
ےکدرایمؿ(دفڑارک)اقمہلبرکاای،وجوھگڑےایترےئکےئگوھچڑےےئگافراؿیکدفڑیکااہتنءخفناےسۃینثاولداعکتیھتافروج
وھگڑے اس رشط ےک ےئل ایتر ںیہن ےھت اؿ یک دفڑ ۃینث اولداع ےس دجسم ینب زرقی کت یھت ،افر دبعاہلل اؿ ولوگں ںیم ےس ےھت
وہنجںےناقمہلبایکاھت۔
رافی  :ومٰیسنبالیعمس،وجریہی،انعف،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2194

ًیسی و اب ٩ازریص و اب٨ُ ٩یة،
راوی ٗ :تيبہٟ ،یث٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ (زوَسی س٨س) اسحاٰ ،ٚ
ابوحیا ،٪طٌيی ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة ًَ َِِ ٟ ٩ی ٕث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ح و َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ٔیص َوابِ ُ ٩أَبٔی ََُّ ٔ ٨ی َة ًَ ِ ٩أَبٔی
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ً َٔیسی َوابِ ُِ ٔ ِ ٩زر َ
َّاَّ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز ًَل َی ٔ٨ِ ٣بَ ٍ ٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َحی َ
ہبیتق،ثیل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع(دفرسیدنس)ااحسؼٰ،یسیعفانبادرسیفانببا ،،اوبایحؿ،یبعش،رضحتانب
رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکربنمرپہبطخدےتیوہےئانس۔
رافی  :ہبیتق ،ثیل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع (دفرسی دنس) ااحسؼٰ ،یسیع ف انب ادرسی ف انب با  ،،اوبایحؿ ،یبعش،
رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2195

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،حرضت سائب ب ٩یزیس

َح َّسثَ َ٨ا أَب ُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی َّ
اَ ٪خ َلب َ َ٨ا ًَل َی ٔ٨ِ ٣بَ ٍ ٔأ ٨َّ ٟي ِّی
اٟشائ ُٔب بِ َُ ٩یز ٔ َ
ا ٪بِ ََ َّٔ ًَ ٩
یس َسِ ًُ ٍَ ٔ٤ث ََ ٤
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رضحتاسبئنبسیدیےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن رضحتنامثؿنبافعؿوکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکربنمرپہبطخدےتیوہےئانسےہ۔

رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رضحتاسبئنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2196

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساَلًلی ،ہظا ٦ب ٩حشا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوہ ،رعوہ

رع َو َة َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَلِ َ ًِل َی َح َّسث َ َ٨ا ص ٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ
ا ٪أَ َّ ٪صٔظَ َا ٦بِ َِ ُ ٩
رش َُ ٓ ٔیطٔ َجٔ٤ی ٌّا
ا ٪یُ َ
َٗاَِ ٟت َٗ ِس ک َ َ
وؿ ٍُ لٔی َوَ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا ا ِِ ٔ٤ٟز ََ ِ ٨َ َٓ ٩ُ ٛ

دمحم نب اشب ر ،دبعاالیلع ،اشہؾ نب اسحؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےنایبؿ
ایکہکریمےےئلروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےئلہینگلیھتافرمہدفونںاسےس(اہنان)رشفعرکدےتی۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاالیلع،اشہؾنباسحؿ،اشہؾنبرعفہ،رعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2197

راوی ٣ :شسزً ،باز بً ٩بازً ،اػ ٥احو ،٢حرضت ا٧ص

َٕ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَبَّا ُز بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
اػ ْ ٥اَلِ َ ِح َو ُ ٩ِ ًَ ٢إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢حاَ ٟ
َ
ئ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ُسَِ ٠ی ٕ٥
َقیِ ٕع فٔی َزارٔی َّأًٟی بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َو َٗ ََ ٨ت َط ِض ّزا یَ ِسًُو ًَل َی أَ ِح َیا ٕ
اَلِ ِن َؼارٔ َو ُ َ
دسمد ،ابعد نب ابعد ،اعمص اوحؽ ،رضحت اسن ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااصنر افر رقشی ےک درایمؿ
ریمےاسرھگںیماھبح اچرہ رکاای وجودہنیںیمےہافرآپ ےناکیہنیہمکتداعےئ ونقتڑپیھسجںیمینبمیلسےکولیبقں رپ
دبداعرفامح ۔
رافی  :دسمد،ابعدنبابعد،اعمصاوحؽ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2198

راوی  :ابوَکیب ،ابواسا٣ہ ،بزیسہ ،ابوبززہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َکیِبٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا ب ُ َزیِ ْس ًَ ِ ٩أَبٔی بُزِ َز َة َٗا َٔ َٗ ٢س ُِ ٣ت ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ ََ ٔ ٘٠یىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ََلَ٘ َٓ ٕ ٦ا َ ٢لٔی
َح َّسثَىٔی أَبُو ُ َ
َ َب ٓ ٔیطٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ُت َؼل ِّی فٔی َِ ٣شحٔ ٕس َػلَّی ٓ ٔیطٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ک فٔی َٗ َس ٕح َ ٔ
اَ ِ ٧لِ ِٙ ٔ ٠لٔ َی ا ِ٨ِ ٤َ ٟز ٔ َٔٓ ٢أ َ ِس٘ ٔ َی َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َُ ٌَ ٣ط ٓ ََش َ٘انٔی َسؤي ّ٘ا َوأَك ِ ٌَ َ٤ىٔی َت ِّ ٤زا َو َػ َِّ ٠ی ُت فٔی َِ ٣شحٔسٔظ ٔ
اوبرکبی،اوبااسہم،ربدیہ،اوبربدہریضاہللاعتٰیلہنعےس رفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایک ہکںیمودہنیآای وتھجم ےسدبعاہلل
نبالسؾےلم افرھجمےساہکہکریمےرھگولچ متوکاس ایپہلںیمالپؤںاگ سج ںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنایپاھت،افر
اس ہگج ںیمامنز ڑپاھؤں اگ اہجں یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےنامنز ڑپیھ ےہانچہچن ںیم اؿ ےک اسھت الچ وت اںوہں ےن ھجم وک وتس
الپےئافروجھکرںیالھکںیئافرآپےکامنزڑپےنھیکہگجرپںیمےنامنزڑپیھ۔

رافی  :اوبرکبی،اوبااسہم،ربدیہ،اوبربدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2199

راوی  :سٌیس ب ٩ربیًٍ ،لی ب٣ ٩بارک ،یحٌی ب ٩ابی ٛثي ًٍُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ،حرضت اب٤ً ٩ز
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض أَ َّ٪
ُٔک َُ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔي ٍ ٕ َح َّسثَىٔی ً ِ ٔ

ًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َح َّسثَ ُط َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َتانٔی َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة آ ٕ
ی ٙأَ َِ ٪ػِّ١
ت َٔ ٩ِ ٣ربِّی َوص َُو بٔا ِٔ ٔ ٌَ٘ ٟ
ُّ
ارو ُ ٪بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی ًُ َِ ٤ز ْة فٔی َح َّح ٕة
فٔی َص َذا ا َِ ٟوازٔی ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َو ُٗ َِ ٤ِ ًُ ١ز ْة َو َح َّح ْة َو َٗا ََ ٢ص ُ

دیعس نب رعیب ،یلع نب شابرک ،ییحی نب ایب ریثک ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےس رفاتی رکےت ںیہہک ھجم ےس یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنایبؿ رفامایہک ریمےاپس رات وک ریمے رپفرداگریک رطػ ےس
اکی آےنفاال (رفہتش) آای افراس فتق آپ قیقع ںیم ےھت(،اس ےن اہک) اس شابرکفادی ںیم امنز ڑپےئھ افر ںیہک ہک ںیم ےن
رمعہافرجحیکتینیکافراہرفؿنباامسلیعےناہکھجمےسیلعنبشابرکےنایبؿایکہکوتاسںیم﴿،رمعۃیفجح﴾(جحںیمرمعہیک
تینرکاتوہں)ےکاافلظلقنےئک۔
رافی  :دیعس نب رعیب ،یلع نب شابرک ،ییحی نب ایب ریثک ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،رضحت انب رمع ریض اہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2200

راوی ٣ :ح٤سب ٩یوسٕ ،سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩زرضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َّٗ َت أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ َ ٥َ ٠قّ٧ا
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
َٔلَصِ ِٔ َ ٧ ١ح ٕس َوا ُِ ٟح ِح َٔ َة َٔلَصِ َّٔ ١
اٟظأَِ ٔ ٦وذَا ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔةٔ َٔلَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َص َذا ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َّ
َّ
ُ
رع ْا ٚیَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ
َوبَ ََِ ٠ىٔی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َٔلَصِ ٔ ١ا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤یََ ٥ُ ٠َ ٤َِ ٠وذُ ٔ َ
َک ا َِٔ ٌٟز ُاَ٘ َٓ ٚا َ ٥َِ ٟ ٢یََ ٔ ٩ِ ٜ
دمحمنب وی ف ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
الہدجنےکےئلرقآؿافرالہاشؾےکےئلہفجحافرالہودہنیےئلیکذیاہفیلحلوکاقیمترقمررفامای،رضحتانبرمعاکایبؿےہہکہی
ںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہافرےھجمربخیلمےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکالہنمیےکےئل ململےہ
وترعاؼاکذرکوہاوتاںوہںےنرفامایہکاسزامہنںیمرعاؼںیہناھت(ینعاسزامہنںیمرعاؼحتفںیہنوہااھت)
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکالہملعوکاافتؼرپرتبغدالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2201

٣وسی بً٘ ٩بہ ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل  ،حرضت ًبس اہلل
راوی ً :بساٟزح ٩٤ب٣ ٩بارکٓ ،ـیٰ ،١

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة َح َّسثَىٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َح َّسث َ َ٨ا ا َِ ُٔ ٟـ ِی ُ
َ ١ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣

ک ب ٔ َب ِل َحا َئ َُ ٣ب َار َٕ ٛة
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط أُر َٔی َوص َُو فٔی ٌَُ ٣زَّ ٔسطٔ ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔ ٔة َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ط َِٔ َّ ٧
دبعارلنمحنبشابرک،لیضف،ومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہلل،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ
ہکآپذیاہفیلحلںیمارتےوہےئےھتہکآپےسوخابںیماہکایگہکمتربتکفاےلدیماؿںیموہ۔
رافی  :دبعارلنمحنبشابرک،لیضف،ومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکآپوکاسارمںیموکح دلخںیہن...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکآپوکاسارمںیموکح دلخںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2202

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ک ا َِ ٟح ُِ ٤س فٔی اَلِ َخٔي َ ٍة ٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
اٟز ُٛو َٔ َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥ا ََِ ُٓ ٩ِ ٌَ ٟلّ٧ا
اُ ٠ٟض ََّ ٥ربَّ َ٨ا َو ََ ٟ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی َػ ََلة ٔ ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َو َر َٓ ٍَ َرأِ َسطُ ُّٔ ٩ِ ٣
و٪
َو ُٓ ََلّ٧ا َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََِّ ٟ ١ی َص ََ ٟ
ُوب ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥أَ ِو ي ٌَُ ِّذبَ ُض َِٓ ٥إُٔ َّ ٧ض ِ ٥هَ اَ ٤ُ ٔ ٟ
ک ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِ٣ز ٔ َط ِی ْئ أَ ِو یَت َ
ادمحنبدمحم،دبعاہلل،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنیبنیلصاہللہیلع
لل َّ
ْ
ل
ھ
ج
ُ
جز ِة ﴾۔ رھپ رفامای ہکالفں الفںرپ
فآہل فملس وک  رج یک امنز ںیم روکع ےس رس ااھٹ رک رفامےتوہےئ انس ہک ﴿ا َّم َر َّ ٹ ََ َف َ َ
َل ا َمْ ُد ِف َْٔال ِ َ
َْٔ َ ٌ َ ُ عَل َ ْتھ ِ ْ َ ُ بٹَھ َّبھ
تنعل،وتاہللےنہیآتیانزؽرفامح  َ
﴿َل َ
ْ
َ
َ
بِ ُ ْم َف ِٔ ُ ْجم َطلِمُو َؿ﴾ینعمتوکاسارمںیموکح 
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َ
دلخںیہنایوتاہللاعت یاؿولوگںیکوتہبوبقؽرکےلایاؿوکذعابدےویکہکنہیولگاظملںیہ۔

رافی  :ادمحنبدمحم،دبعاہلل،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکااسنؿبسےسزایدہڑگھجاولےہ۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکااسنؿبسےسزایدہڑگھجاولےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2203

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،ح٣ ،ح٤س ب ٩سَلً ،٦تاب ب ٩بظي ٍ ،اسحا ،ٚزہزیً ،لی ب ٩حشين ،حشين بً ٩لی،
حرضت ًلی ب ٩ابی كاٟب

اب بِ َُ ٩ب ٔظي ٍ ٕ ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٩ِ ًَ ٚاٟزُّصِز ٔ ِّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ح َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََلٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ َّت ُ
أَ ِخب َ َ ٍن ٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ َشي ِ ٕن أَ َّ ٪حُ َشي ِ َن بِ ًََ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ًََّ ٪ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗا ََ ٪َّ ٔ ِ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّ
ْط َٗ ُط َوَٓاك ََٔ ٤ة ًََِ ٠ی َضا َّ
وَ٘ َٓ ٪ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َٓ ُُِ٘ ٠ت
اٟش ََل ٦ب ٔ َِ ٨ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ض ِ ٥أَ ََل ُت َؼ َُّ ٠
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
ْص َٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َٗا َُ َٟ ٢ط
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِن ُٔ ُش َ٨ا ب ٔ َی ٔس اہللٔ َٓإٔذَا َطا َئ أَ َِ ٪ی ِب ٌَ َث َ٨ا َب ٌَ َث َ٨ا َٓا ِن َ َ
اِ ٪اْل ٔ ِن َشا ُ ٪أَ ِٛث َ َ ٍ َط ِی ٕئ َج َس َّل َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس
ک َوَ ٥َِ ٟی ِز ٔج ٍِ َِِٔ ٟیطٔ َط ِیئّا ث ُ ََّ ٥سٌَ ٔ٤طُ َوص َُو ُِ ٣سب ٔ ْز َي ِ ٔ
ذََ ٔ ٟ
رض ُب َٓد ٔ َذ ُظ َوص َُو َي ُ٘و َُ ٢وک َ َ
اک َِ ٟی َّل َٓ ُض َو كَار َْٔ ٚويُ َ٘ا َُّ ٢
اٟلار ُٔ ٚاِ ٨َّ ٟح َُ ٥و ا َّٟثاٗ ٔ ُب ا ِ٤ُ ٟـٔی ُئ يُ َ٘ا ُ ٢أَ ِث٘ ٔ ِب َ َ ٧ار َک ٤ُِ ٠ٟٔوٗ ٔ ٔس
اہللٔ يُ َ٘ا ُ٣َ ٢ا أَ َت َ
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،ح،دمحمنبالسؾ،اتعبنبریشب،ااحسؼ،زرہی،یلعنبنیسح ،نیسحنبیلع،رضحتیلعنبایباط بل
ےسرفاتی رکےت ںیہاںوہں ےنایبؿایکہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملسےن رضحتافہمط تنبروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہل
فملس ےک اپس رشتفی ےل ےئگ وت اؿ ےس رفامای ہک ایک مت ولگ امنز ںیہن ڑپےتھ وہ؟ رضحت یلع اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامہریاجںیناہللےکاہھتںیمںیہبجفہااھٹاناچاتہےہ وتںیمہااھٹاتیل ےہ۔بجرضحتیلع ےن
ہیاہکوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسھٹیپریھپرکےلچافروکح وجابںیہندای،رھپآپوکانسہکاینپراؿرپامرےتاجےتےھتافر

رفامےتاجےتہکااسنؿبسےسزایدہڑگھجاولےہ۔(اامؾاخبریےناہک)وجصخشراتوکآےئاسوکاطرؼےتہکںیہافرضعباکوقؽ
ک لِلْمُو َِِ﴾،
ےہ ہک اطرؼ ےس رماد اتسرہ ےہ ،افر اثبق ےک ینعم رفصتحناہچن آگ اگلسےن فاےل وک اہک اجات ےہ ہکَ ﴿،أ ْ ِ ْ ٹ
ث َن َر َ
(اینپآگرفنشرک)
رافی  :اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،ح ،دمحم نب السؾ ،اتعب نب ریشب ،ااحسؼ ،زرہی ،یلع نب نیسح ،نیسح نب یلع ،رضحت یلع نب
ایباط بل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکااسنؿبسےسزایدہڑگھجاولےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2204

راوی ٗ :تيبہٟ ،یث ،سٌیس( ،ابوسٌیس ٛیشا )٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َّ
ِ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢بَ ِي َ٨ا ِ َ ٧ح ُ ٩فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َ َ
ض َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠ا َزاص ُِ٥
َْخ ِج َ٨ا َُ ٌَ ٣ط َحًَّی ٔجئِ َ٨ا بَ ِی َت ا ِِ ٔ٤ٟس َرا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا ِلٔ َی َی ُضو َز ٓ َ َ
رش یَ ُضو َز أَ ِس٤ُ ٔ ٠وا َت ِش٤َُ ٠وا َٓ َ٘اُٟوا َٗ ِس بَ ََّ ِِ ٠ت یَا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ٘ َٓ ٢ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓ َ٘ا َ ٢یَا ََ َ ٌِ ٣

ک أُرٔی ُس ث ُ َّ٥
ک أُرٔی ُس أَ ِس٤ُ ٔ ٠وا َت ِش٤َُ ٠وا َٓ َ٘اُٟوا َٗ ِس بَ ََّ ِِ ٠ت یَا أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ٘ َٓ ٥ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ
َٗاََ ٟضا َّ
ق ٓ َََ ٩ِ ٤و َج َس ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ب ٔ َ٤أٟطٔ
اٟثاَ ٔ ٟث َة َٓ َ٘ا َ ٢ا ًِ٤َُ ٠وا أَ٤َ َّ ٧ا اَلِ َ ِر ُق ِهَّلِل َو َر ُسؤٟطٔ َوأَنِّی أُرٔی ُس أَ ِ ٪أ ُ ِجَ ٔ ٠یَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜص ٔذظ ٔ اَلِ َ ِر ٔ
َط ِیئّا َٓ َِ ٠يب ٔ ٌِطُ َوِ ٔ ََّل َٓا ًِ٤َُ ٠وا أَ٤َ َّ ٧ا اَلِ َ ِر ُق ِهَّلِل َو َر ُسؤٟطٔ

ہبیتق  ،ثیل ،دیعس( ،اوبدیعس شیکؿ) رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ اکی ابر
دجسم ںیم ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی الےئ افر رفامای ہک وہید ےک اپس ولچ ،مہ ولگ آپ ےک اسھت رفاہن
وہےئ۔اہیںکتہکمہول گتیباادمارسےکاپسےچنہپ،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئگ،افراؿولوگںوکاکپررکرفامای

ہک اےوہیدیک امجتع ،مت االسؾ ،ےلآؤ وت وفحمظ روہےگ،وہید ےن اہکہک اے اوبااقلمس! مت ےناچنہپدای ،روسؽاہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملس ےن رفامایہک یہی ریما دصقم اھت ،رھپ رفامایہک مت املسمؿ وہ اجؤ وت وفحمظ روہ ےگ ،وہید ےن اہک ہک اے اوبااقلمس! مت ےن اچنہپ
دای،روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکریما دصقمیہیاھت،رھپرسیتیابر آپےنیہیاملکت رفامےئ،افررفامایہکاجؿول
ہک زنیم اہلل افراس ےک روس ؽ یلص اہلل ہیلعفملسیک ےہ ،افر ںیم ارادہ رکات وہںہک ںیہمتاس زنیم ےس دفر رک دفں ،اس ےئل مت
ںیمےسوجصخشا ےنامؽےکوعضھچک( تمی)اپےئوت چیدےفرہنمتاجؿولہکزنیماہللافراسےکروسؽیکےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دیعس(،اوبدیعسشیکؿ)رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکمہےنایسرطحمتوک چییکاتمانبای۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکمہےنایسرطحمتوک چییکاتمانبای۔

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،ابواسا٣ہ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َحا ُئ بُٔ٨و ٕح یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٓ ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ط َص ِ ١بَ ََّ ِِ ٠ت ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ن ٌَ ِ ٥یَا َر ِّب َٓت ُِشأ َ ُ ٢أ ُ َُّ ٣ت ُط َص ِ١

و٣َ ٪ا َجائ َ َ٨ا ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ذیز ٕٓ ََی ُ٘و ُُ ٩ِ ٣َ ٢ط ُضو ُز َک ٓ ََی ُ٘و َُ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َوأ ُ َُّ ٣ت ُط َٓ ُی َحا ُئ بَٔ َٓ ٥ِ ُٜت ِظ َض ُس َ ُ
َقأَ َر ُسو ُ٢
بَ َََّ ٓ ٥ِ َُِٜ ٠ی ُ٘وَ ُٟ
و ٪ث ََّ َ ٥
و ٪اَّ ٟز ُسو َُِ ٠ًَ ٢ی٥ِ ُٜ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََ ٛذَ ٔ ٟ
ض َویََ ُٜ
ک َج ٌَ ِ٨َ ٠ا ُ ٥ِ ٛأ ُ َّّ ٣ة َو َس ّلا َٗا َِ ًَ ٢س َّل َ ٔ ٟتُٜوُ ٧وا ُط َض َسا َئ ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
َف بِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َطض ٔ ّ
یسا َو ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
ب ٔ َض َذا

ااحسؼ نب وصنمر ،اوبااسہم ،اشمع ،اوب اصحل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتیرکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکونحایقتمےکدؿالےئاجںیئےگوتاؿےساہکاجےئاگہکمتےن(مکحایہل)اچنہپ
دایفہںیہکےگہکاہں،اےرپفرداگر،رھپاؿیکاتم ےسوپاھچاجےئاگہکاںوہںےناہمترےاپسریمےایاکؾاچنہپدےیئےھت
وت فہ ںیہک ےگ ہک امہرے اپس وکح  ڈراےن فاال ںیہن آای ،اہلل رفامےئ اگ ہک اہمترا وگاہ وکؿ ےہ ،فہ ںیہک ےگ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل
کِل
ک َ
فملس افر اؿ یک اتم،انچہچن مت ولگ الےئ اجؤ ےگ ،افر وگایہ دف ےگ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آتیَ ﴿ ،ف َ َ
َٹخعَل ْ َنا ُ
ُک ُأم َ ًش َف َص ًغا َف َؽ َ ْع ًل ل َِن ُکو ُتا ُشھ ََدائَ َ َیَل َّ
س﴾ ،التفت رفامح  ،فطس ےس رماد درایمین ےہ ،رفعج نب وعؿ ےن وباہطس اشمع،
ْ
ال ِ
ّ
اوباصحل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسےکاتمتعبدحثیرفاتییکےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،اوبااسہم،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکح اعلمایاحمکااہتجدرکےافرملعہنوہےنیکفہجےسروسؽاہللیلصاہللیلع...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
ارگوکح اعلمایاحمکااہتجدرکےافرملعہنوہےنیکفہجےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےکمکحےکالخػوہوتاساکمکحرمدفدےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :اسٌ٤ی ،١بزازار اسٌ٤ی ،١س٠امی ٪ب ٩بَلً ،٢بسا٤ٟحیس ب ٩سہی ١بً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩وٖ ،سٌیس ب٣ ٩شیب،
حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ و ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ٩ِ ًَ ١أَخٔیطٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔیسٔ بِ ُٔ ٩س َض ِی ٔ ١بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ أََّ٧طُ َسٍَ ٔ٤
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب یُ َح ِّس ُث أَ َّ ٪أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َوأَبَا ص َُزیِ َز َة َح َّسثَا ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث أَ َخا
َسٌ َ
بَىٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی اَلِ َ ِن َؼار َّٔی َوا ِس َت ٌِ َُ ٠َ ٤ط ًَل َی َخ ِیب َ َ ٍ َٓ َ٘س َٔ ٦ب ٔ َت ِ٤ز ٕ َجٔ ٨یبٕ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَک ُ َُّ ١ت ِ٤ز ٔ َخ ِیب َ َ ٍ
َص ََ ٜذا َٗا َََ ٢ل َواہللٔ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِّٔ ٧ا َِ ٨َ ٟظتَ ٍ ٔی اٟؼَّ ا ََ بٔاٟؼَّ ا ًَي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َِ٘ َٓ ٍٔ ٤ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل

ک ا ِٔ٤ٟیزَا ُ٪
َتٔ ٌَُِ٠وا َو َلِ ٣ٔ ٩ِٔ ٜث َّل بِٔ ٔ٤ث ٕ ١أَ ِو بٔی ٌُوا َص َذا َوا ِطتَ ٍُوا ب ٔ َث َٔ٨٤طٔ َٔ ٩ِ ٣ص َذا َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
الیعمس،ربادارالیعمس،امیلسؿنبالبؽ،دبعادیجملنبلیہسنبدبعارلنمحنبوعػ،دیعسنببیسم،رضحتاوبدیعسدخریریض
اہللاعتٰیلہنعفاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاؿدفونںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنینب
دعیااصنریےکاھبح وکربیخاکاعلمرقمرایکوتفہدمعہمسقیکوجھکرںیےلرکفا سآایاؿےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای ہک ایک ربیخ یک امتؾ وجھکرںی ایسی یہ وہیت ںیہ ،اںوہں ےن رعض ایک ہک ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اکی اصع
وجھکردفاصعوجھکرےکوعضرخدیےتںیہوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاسیک تمیےکوعضرخدیف،افریہیمکح
اؿزیچفںاکےہ،وجوتؽرکیچیباجیتںیہافررخدییاجیتںیہ۔
رافی  :الیعمس ،ربادار الیعمس ،امیلسؿ نب البؽ ،دبعادیجمل نب لیہس نب دبعارلنمح نب وعػ ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبدیعس
دخریریضاہللاعتٰیلہنعفاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکےکارجاکایبؿہکبجفہااہتجدرکےافرااہتجدںیم یطلایتحصوہ...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
احمکےکارجاکایبؿہکبجفہااہتجدرکےافرااہتجدںیم یطلایتحصوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بس اہلل ب ٩یزیس ،حیوة ،یزیس بً ٩بساہلل ب ٩اٟہاز٣ ،ح٤سب ٩ابزاہی ٥ب ٩حارث ،بَّسب ٩سٌیس ،ابوٗیص ً٤زو ب٩
ًاؾ ٛے آزاز َکزہ َُل ٦حرضت ً٤زوبً ٩اؾ

َیِ ٕح َح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ُق ُئ ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
اؾ أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ
ِٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
اؾ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َّس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ ِی ٕص َِ ٣ول َی ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اب َٓ َُ ٠ط أَ ِج َزا َٔ ٪ؤِذَا َح ََٓ ٥َ ٜا ِج َت َض َس ث ُ َّ ٥أَ ِخ َلأ َ َٓ َُ ٠ط أَ ِج ْز َٗا َ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِٔ ٢ذَا َح َ ٥َ ٜا َِ ٟحآَ ٥ُ ٔ ٛا ِج َت َض َس ث ُ َّ ٥أَ َػ َ

ُک بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزَِ٘ َٓ ٕ ٦ا ََ ٢ص ََ ٜذا َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة َو َٗا َ٢
َٓ َح َّسث ِ ُت ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ أَبَا بَ ِ ٔ
ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َ٠طُ
دبعاہلل نب سیدی ،ویحۃ ،سیدی نب دبعاہلل نب ااہلد ،دمحمنب اربامیہ نب احرث ،رسبنبدیعس ،اوبسیق رمعف نب اعص ےک آزادرکدہ الغؾ
رضحترمعفنباعصےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکبجاحمکیسکابت
اکہلصیفرکےافراسںیمااہتجدےساکؾےلافرحیحصوہوتاسےکےئلدفارجںیہافرارگمکحدےافراسااہتجدےساکؾےلافرطلغ
وہوتاسوکاکیوثابےلماگ ،سیدینبدبعاہللاکایبؿےہہکںیمےنہی دحثیاوبرکبنبرمعف،نبزحؾےسایبؿیکوت اںوہںےناہک
ہک اوبہملس نب دبعارلنمح ےن وباہطس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایس رطح ایبؿ یک ےہ افر دبعازعلسی نب بلطم ےن
دبعاہللنبایبرکبےساںوہںےناوبہملسےساںوہںےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسیکلثملقنایکےہ۔
رافی  :دبع اہلل نب سیدی ،ویحۃ ،سیدی نب دبعاہلل نب ااہلد ،دمحمنب اربامیہ نب احرث ،رسبنب دیعس ،اوبسیق رمعف نب اعص ےک آزاد
رکدہالغؾرضحترمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشےکالخػدلیلوجاساکاقلئےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکامتؾایاکؾاظہ...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اسصخشےکالخػدلیلوجاساکاقلئےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکامتؾایاکؾاظرہےھت(امتؾاحصہبوکولعمؾےھت)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2208

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،اب ٩جزیخً ،لاءً ،بیس اہلل ب٤ً ٩ز

وسی ًَل َی ًُ ََ ٤ز َٓ َٜأَُ َّ ٧ط
اس َتأِذ ََ ٪أَبُو َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی ًَ َلائْ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِ ٍ ٕ َٗا َِ ٢
َک ًَل َی َ٣ا َػ ََ ٌِ ٨ت
َف َج ٍَ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ أَ ٥َِ ٟأَ ِس ََ ٍِ ٤ػ ِو َت ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ائ ِ َذُ ٧وا َٟطُ َٓ ُسعٔ َی َُ ٟط َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َح ََ ٠٤
َو َج َس ُظ َِ ٣ظ ُِ ّوَل َ َ
ک َٓاَ ِ ٧لِ ََٙ ٠لٔ َی َِ ٣حٕ ٔ ٠ص ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘اُٟوا ََل َي ِظ َض ُس ِ ٔ ََّل
َٓ َ٘ا ََّ٧ِٔ ٢ا ُ٨َّ ٛا ِ ُ ٧ؤ َ٣زُ ب ٔ َض َذا َٗا ََٓ ٢أِتٔىٔی ًَل َی َص َذا بٔب َ ِّي َٕ ٨ة أَ ِو ََلَٓ ٌَِ َّ٩َ٠ب ٔ َ

اُغَ٧ا َٓ َ٘ َا ٦أَبُو َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ُّٔی َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ُ٨َّ ٛا ِ ُ ٧ؤ َ٣زُ ب ٔ َض َذا َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َخف َٔی ًَل َ َّی َص َذا ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ
أَ َػ ٔ ُ

َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٟضانٔی اٟؼَّ ٔ ُِ ٙبٔاَلِ َ ِس َوا ٔٚ

دسمد ،ییحی  ،انب رججی،اطعء ،دیبعاہلل نب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اوب ومٰیس ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ادنر
آےن یکااجزتام یگ،وکح وجابہندای،وتہی ھجمسرکہکفہ یسکاکؾ ںیموغشمؽوہںےگفا سآےئگ،رضحترمعےن اہکہک ںیم ےن
دبعاہللنبسیقیکآفازںیہنینس۔اسوکااجزتدف،اؿوکالبرکالایایگوترضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکںیہمتسکزیچےن
آامدہایکاس  جتکرپ،اوبومٰیسےناہکہکںیمہاساکمکح دایاجاتاھت،رضحترمعریض اہللاعتٰیلہنعےناہکہکاسرپوگاہالؤ،فرہن
ںیم ںیہمت ازا دفں اگ ،اوب ومٰیس ااصنر یک اکی سلجم ںیم ےئگ وت اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ ںیم ےس وھچاٹ یہ وگایہ دے اگ،انچہچن
اوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعڑھکےوہےئافررضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےکاپساجرکایبؿایکہکمہولوگںوکیہیمکحدای
اجاتاھت،رضحترمعریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیمکحھجمرپوپدیشہراہ،ابزارںیمرخدیفرففتخےنھجم
وکاسےسےبربخراھک۔
رافی  :دسمد،ییحی،انبرججی،اطعء،دیبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اسصخشےکالخػدلیلوجاساکاقلئےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےکامتؾایاکؾاظرہےھت(امتؾاحصہبوکولعمؾےھت)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2209

راوی ً :لی ،سٔیا ،٪زہزی ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
و ٪أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة
رع ٔد َي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو صُ َزیِ َز َة َٗا ََ ٥ِ َُّٜ٧ِٔ ٢تزًُِ َُ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَىٔی اٟزُّصِز ٔ ُّی أُ َّ ٧ط َسُ ٌَ ٔ٤ط ٔ ٩َ ٣اَلِ ِ َ

یُِٜثٔ ٍُ ا َِ ٟحس َ
ٔیث ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واہللُ ا ِِ ٤َ ٟوً ٔ ُس ِنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت ا َِ ٣زأّ ِٔ ٣ش ٜٔي ّ٨ا أَ ِٟزَ َُ ٦ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

وَ ٪ي ِظ َُِ ُ٠ض ِ ٥اٟؼَّ ٔ ُِ ٙبٔاَلِ َ ِس َوا َٔ ٚوکَاِ َ ٧ت اَلِ َ ِن َؼا ُر َي ِظ َُِ ُ٠ض ِ ٥ا َِ ٔ ٟ٘ی ُاًَ ٦ل َی أَ َِ ٣وأٟض ٔ ِ٥
ا ٪ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ِٔٔ ٠٣ئ بَ ِلىٔی َوک َ َ

َات َی ِوَ ٕ ٦و َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ی ِب ُش ِم رٔ َزائ َ ُط َحًَّی أَ ِٗ ٔض َی ََ٘ ٣ا ًَٟٔی ث ُ ََّ ٥ي ِ٘ب ٔ ِـ ُط َٓ٩َِ ٠
َٓظَ ض ٔ ِس ُت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َی َِ ٨سی َط ِیئّا َسُ ٌَ ٔ٤ط ٔ٣ىِّی ٓ ََب َش ِل ُت بُزِ َز ّة کَاِ َ ٧ت ًَل َ َّی ٓ ََو َّأ ٟذی َب ٌَ َثطُ بٔا َِ ٟح ِّ٣َ ٙا َن ٔش ُ
یت َط ِیئّا َسُ ٌِ ٔ٤تطُ ٔ٨ِ ٣طُ
یلع،ایفسؿ،زرہی،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاؿوکےتہکوہےئانسہکہکمتولگےتہکوہہک
اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رثکت ےس دحںیثی ایبؿ رکات ےہ ،دخا ےک اسےنم اکی دؿ اجان
ےہ ،ںیم اکی نیکسم آد ی اھت ،رصػ ٹیپ رھب رک اھک رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ںیم رہ فتق وموجد راتہ
اھت،اہمرجنیوتابزارںیمرخدیفرففتخںیموغشمؽرےتہےھت،افرااصنرا ےنامؽےکااظتنؾںیمرصمفػرےتہےھت،اکیدؿںیم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرضاھتہکآپےنرفامایہکوجصخشاینپاچدرریمیوگتفگوہےنکتالیھپےئرےھکرھپ
اس وک ٹیم ےل وت وج ھچک ھجمےس ےنس اگاس وک یھبک ہنوھبےل اگ ھجم رپ اچدر یھت اوکسںیم ےن اھچب دای مسق ےہ اس ذاتیک سج ےن
آپوکقحدےرکاجیھبےہوجھچکںیمےنآپےسانساسںیمےسھچکںیہنوھبال۔
رافی  :یلع،ایفسؿ،زرہی،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿسجےنایخؽایکہکیبنیلصاہللہیلعفملساکااکنرہنرکانتجحےہ۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اسصخشاکایبؿسجےنایخؽایکہکیبنیلصاہللہیلعفملساکااکنرہنرکانتجحےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2210

راوی  :ح٤از ب ٩ح٤یسً ،بیس اہلل بٌ٣ ٩اذٌ٣ ،اذ ،طٌبہ ،سٌسب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤سبٜ٨٣ ٩سر

َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
ٕ بٔاہللٔ أَ َّ ٪ابِ َ ٩اٟؼَّ ائ ٔ ٔس َّ
اٟس َّجا ُُِ ٠ُٗ ٢ت َت ِحُ ٔ ٠
ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ یَ ِحُ ٔ ٠
ٕ بٔاہللٔ َٗا َِ ٢نِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت ًُ َ٤زَ

َّ
َّ
ُک ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٕ ًَل َی ذََ ٔ ٟ
َی ِحُ ٔ ٠
ک ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یُ ِِ ٔ ٨
امحد نب دیمح ،دیبعاہلل نب اعمذ ،اعمذ ،ہبعش ،دعسنب اربامیہ ،دمحمنب دکنمر ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن
اجربنب دبعاہلل وک مسق اھکےت وہےئداھکی ہک انب اصدئ داجؽ ےہ ںیم ےن اہک ہک مت اہلل یک مسق اھکےت وہ اںوہں ےن اہک ہکاہں! ںیم
ےن رضحترمع ریض اہلل اعتٰیلہنع وک یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےکاسےنم اس ابت رپ مسق اھکےت وہےئداھکی ےہ ،افر یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناساکااکنرںیہنایک۔
رافی  :امحدنبدیمح،دیبعاہللنباعمذ،اعمذ،ہبعش،دعسنباربامیہ،دمحمنبدکنمر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿایاکؾاکایبؿوجداللئےکذرےعیاچہپےناجےتںیہ۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اؿایاکؾاکایبؿوجداللئےکذرےعیاچہپےناجےتںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2211

راوی  :اسٌ٤ی٣ ،١اٟک ،زیس ب ٩اس ،٥٠ابوػاٟح ،س٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔی َػإ ٔ ٟح َّ
اٟش َّ٤ا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ َّ
َ
َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟد ِی ُ َ
َف ُج َْ ١ربَ َل َضا فٔی
َ ٔ ٟ ١ث ََلث ٕة َ ٔ ٟز ُج ٕ ١أ ِج ْز َوَ ٔ ٟز ُج ٕٔ ١ست ِ ْ ٍ َو ًَل َی َر ُج ٕ ١و ٔ ِز ْر َٓأ َّ٣ا أ ٟذی َُ ٟط أ ِج ْز َ َ
اَٟ ٪طُ َح َش َ٨ا ٕ
ت َوَِ ٟو أََ َّ ٧ضا َٗ َل ٌَ ِت
َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٓأَكَا َََ ٟ ٢ضا فٔی َ٣زِ ٕد أَ ِو َر ِو َؿ ٕة ٓ ََ٤ا أَ َػابَ ِت فٔی ك َٔیَ ٔ ٠ضا ذََ ٔ ٟ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟزِ ٔد أَ ِو اَّ ٟز ِو َؿةٔ ک َ َ

َ َٓي ِ ٔن کَاِ َ ٧ت آثَا ُر َصا َوأَ ِر َواث ُ َضا َح َش َ٨ا ٕ
َرشبَ ِت ُٔ ٨ِ ٣ط َو ٥َِ ٟیُز ٔ ِز أَ َِ ٪ي ِشق ٔ َی
ت َُ ٟط َوَِ ٟو أََ َّ ٧ضا َ٣ز َِّت ب ٔ ََ ٨ضز ٕٓ َ ٔ
ك َٔیََ ٠ضا ٓ ِ
َّٓا أَ ِو َ َ
َاست َ َِّ ٨ت َ َ
ک َح َش َ٨ا ٕ
ک اَّ ٟز ُج ٔ ١أَ ِج ْز َو َر ُج َْ ١ربَ َل َضا َت َِ ِّّ ٨یا َو َت ٌَ ُّّٔٔا َو ٥َِ ٟیَ َِ ٨ص َح َّ ٙاہللٔ فٔی رٔ َٗاب ٔ َضا َو ََل ُه ُضورٔصَا
ت َُ ٟط َوه ٔ َی َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
بٔطٔ ک َ َ
َْخا َورٔ َی ّ
ک و ٔ ِز ْر َو ُسئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ َٗا َ٣َ ٢ا
ائ َٓه ٔ َی ًَل َی ذََ ٔ ٟ
َٓه ٔ َی َُ ٟط ٔست ِ ْ ٍ َو َر ُج َْ ١ربَ َل َضا ٓ ِ ّ

أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَل َ َّی ٓ َٔیضا ِ ٔ ََّل َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة ا َِّ ٟٔ
َا َی َز ُظ
َاذ َة ا َِ ٟحا َٔ ٌَ ٣ة ٓ َََ ٩ِ ٤ي ٌِ َِ ٣ٔ ١ِ ٤ث َ٘ا َ ٢ذ ََّرة ٕ َخي ِ ّ ٍا َی َز ُظ َو ََ ٩ِ ٣ي ٌِ َِ ٣ٔ ١ِ ٤ث َ٘ا َ ٢ذ ََّرة ٕ َ ًّ
الیعمس،امکل،زدینباملس،اوباصحل،امسؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیایکےہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک وھگڑا نیت مسق ےکولوگں ےئلیک ےہ ،اکی صخش ےک ےئل وت ابثع ارج ےہ دفرسے ےک ےئلرپدہ
وپیشاکذرہعیےہافررسیتےےکےئلذعاباکابثعےہ۔سجےکےئلوثاباکابثعےہوتفہآد یسجےناہللیکراہںیموھگڑا
ابدناھافراسیکریسابغرچااگہںیمڈیلیھوھچڑدیوتاسیکابملح ںیماساکرچااگہایابغےکسجہصحکتےچنہپاگاساکاسآد ی
وکوثابےلماگافرارگاس ےنریسزتا یاکیایدفدفڑاسےناگلح  وتاس ےکدقومںافردیلےک وعضاسوک ایکینںںیلمیگوھگڑا
اےسیآد یےکےئلابثعارجےہافرفہسجےنوھگڑاےباینزیاظرہرکےنافروساؽےسےنچبےکےئلابدناھافراسیکرگدؿافر
اس یک ھٹیپ ںیم اہلل ےک قح وک ہن وھبال وت اس ےک ےئل رپدہ وپیش اک ذرہعی ےہ افر وج اس وک رخف افر رغفر ےک ےئل ابدنےھ وت ہی اس ےک
ےئل ذعاب ےہ  ،افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دگوھں ےک قلعتم وپاھچ ایگ وت آپ ےن رفامای ہک اس ےک قلعتم ھجم رپ اجعم افر
تع
ف َ تع
نَم َ ْمَلْ ِم ْیلَا َؽ َذ َّر ٍةرَشًّا َ َ زتـُ﴾،ےکوساوکح آتیانزؽںیہنوہح ۔
جا َ َ زتـُ َف ْ
ےبریظنآتی ﴿،مَ ْن َ ْمَلْ ِم ْیلَا َؽ َذ َّر ٍة َ ْ ً ز
رافی  :الیعمس،امکل،زدینباملس،اوباصحل،امسؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اؿایاکؾاکایبؿوجداللئےکذرےعیاچہپےناجےتںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2212

راوی  :یحٌی ابً ٩ي٨یہ٨٣ ،ؼور ب ٩ػٔیہ٨٣ ،ؼور کی واٟسہ حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ َٔ ٩ػ ٔٔ َّی َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َسأََِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْص ُّی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ابِ ُ٩
 ١بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا٤َ ٨ُّ ٟيِ ٍ ُّٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
ح و َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س ص َُو ابِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ُٔ ٟـ ِی ُ

١
ٕ َت ِِ َت ٔش ُ
َط ِي َب َة َح َّسث َ ِتىٔی أُم ِّی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َسأََِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح ِی ٔف َِ ٛی َ

ٕ أَ َت َو َّؿأ ُب ٔ َضا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا ََ ٢تأ ِ ُخ ٔذ َ
َف َػ ّة َُّ ٤َ ٣ش َّ ٜة َٓ َت َو َّؿئٔي َن ب ٔ َضا َٗاَِ ٟت َِ ٛی َ
یِ ٔ ٩
ٕ أَ َت َو َّؿأ ُب ٔ َضا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َو َّؿئٔي َن ب ٔ َضا َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ٓ ٌََ َزٓ ُِت َّأ ٟذی
َت َو َّؿئٔی َٗاَِ ٟت َِ ٛی َ

یُزٔی ُس َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح َذبِت َُضا ِلٔ َ َّی ٓ ٌََ َّ٤ِ ٠ت َُضا

ییحی انب ہینیع ،وصنمر نب ہیفص ،وصنمر یک فادلہ رضحت اعہشئ ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی وعرت ےن یبن یلص
اہللہیلعفملسےسوپاھچ(دفرسیدنس)دمحمنبہبقع،لیضفنبامیلسؿ،ریمنی،رصبی،وصنمرنبدبعارلنمحنبہبیش،اینپفادلہےس
افر فہ رضحت اعہشئ ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اکی وعرت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ضیح ےک ابرے ںیم
وپاھچہکسکرطحاساکلسغرکے۔آپےنرفامایہککشماگلوہااکیڑپکاےلرکاسےساپیکاحلصرکفں؟یبن یلصاہللہیلع
ےن رفامای ہک اپیک احلص رک۔ اس ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل! ویکںک زر ںیم اس ےس اپیک احلص رکفں؟ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن
رفامایہکاسےساپیکاحلصرک۔رضحتاعہشئاکایبؿےہہکںیمروسؽاہللاکدصقمھجمسیئگوتںیمےناسوعرتوکاینپرطػاچنیھک
افراھکسدای۔
رافی  :ییحیانبہینیع،وصنمرنبہیفص،وصنمریکفادلہرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اؿایاکؾاکایبؿوجداللئےکذرےعیاچہپےناجےتںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2213

٣وسی ب ٩اسٌ٤ی ،١ابوًوا٧ہ ،ابوبرش ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،حرضت ابً ٩باض
راوی :
ٰ

ض أَ َّ ٪أُ َّ٦حُٔ َِی ٕس ب ٔ َِ ٨ت
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی بٔ ِ ٕ
رش ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ َٔ ٩حزِ ٕ ٪أَص َِس ِت ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِ٨ّ ٤ا َوأَٗ ٔ ّلا َوأَ ُؿ ًّبا ٓ ََس ًَا بٔضٔ َّ٩أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُ
ُحا ّ٣ا َ٣ا أُکًَٔ ٩َِ ٠ل َی َ٣ائ َٔستٔطٔ َو ََل أَ ََ ٣ز
َٓأکًَٔ ٩َِ ٠ل َی َ٣ائ َٔستٔطٔ َٓت َ َ ٍ َُ ٛض َّ٩أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَا َِ ٤ُ ٟت َ٘ ِّذرٔ َُ ٟضَ َّ٩وَِ ٟو َُ َ َّ٩ٛ

بٔأَکِٔ٠ضَّٔ٩
ومیس نب اامسلیع ،اوبوعاہن ،اوبرشب ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اؾ دیفح تنب
احرثنبزحؿ،ےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمیھگافررینپافروگہدہۃیاجیھب،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیزیچںی
وگنماںیجیھب،افرآپےکدخرتوخاؿرپاھکح ںیئگ،نکیلآپےنرفنتیکفہجےسںیہناھکایارگہیزیچںی جاؾوہںیتوتآپےک
دخرتوخاؿرپہناھکح اجںیت،افرآپاؿےکاھکےناکمکحہندےتی–
رافی  :ومٰیسنبالیعمس،اوبوعاہن،اوبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اؿایاکؾاکایبؿوجداللئےکذرےعیاچہپےناجےتںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2214

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،لاء ب ٩ابی رباح ،حرضت جابز بً ٩بس اہلل

اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َ ٍنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَک َ َ ١ثُو ّ٣ا أَ ِو َب َؼ َّل ََِٓ ٠ی ٌِ َتز ٔ ِ٨َ ٟا أَ ِو َ ٔ ٟی ٌِ َتز ٔ ِِ ٣َ ٢شحٔ َسَ٧ا َو َِ ٟی ِ٘ ٌُ ِس فٔی بَ ِيتٔطٔ َؤُِ َّ ٧ط
ُ
ات ٔ ٩ِ ٣بُ ُ٘و ََٕ ٓ ٢و َج َس ََ ٟضا رٔی ّحا ٓ ََشأ َ ََ ٨ِ ًَ ٢ضا َٓأ ُ ِخب ٔ َ ٍ ب ٔ َ٤ا ٓ َٔیضا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ُ٘و ٔ٢
رض ْ
أت َٔی ب ٔ َب ِسرٕ َٗا َ ٢ابِ َُ ٩وصِبٕ َي ٌِىٔی ك َ َب ّ٘ا ٓ ٔیطٔ َخ ٔ َ

َک َظ أَکََِ ٠ضا َٗا َ ٢ک ُ َِٓ ١إٔنِّی أَُ٧اظٔی َََ ٩ِ ٣ل تُ َ٨اظٔی َو َٗا َ ٢ابِ ُ٩
َٓ َ٘ا ََِّ َ ٢قبُو َصا ٓ َ َّ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ ُظ َ ٔ
َُقبُو َصا ِلٔ َی بَ ٌِ ٔف أَ ِػ َحابٔطٔ ک َ َ
َک َّ
ا ٩ِ ًَ ٪یُوَُ ٧ص ٗٔؼَّ َة ا ِِ ٔ ٟ٘سرٔ ٓ َََل أَ ِزرٔی ص َُو ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٢
ات َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ٔ
رض ْ
اِ ٠ٟی ُث َوأَبُو َػٔ َِو َ
ًُ َٔيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وصِبٕ بٔ٘ ٔ ِسرٕ ٓ ٔیطٔ َخ ٔ َ
اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِو فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ

ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،ویسن ،انباہشب ،اطعء نب ایب رابح ،رضحت اجرب نب دبعاہللےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہںےن ایبؿ ایک

ہکیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکوجصخشنسہل اھکےئایایپزاھکےئ وتفہمہںیم ےسدحیلعہ رےہ ،ایرفامایہک امہریدجسمےس
اگل رےہ ،افر ا ےن رھگ ںیم اھٹیب رےہ ،افر آپ ےک اپس اکی ربنت الای ایگ انب فبہ ےتہک ںیہ ہک ابطؼ الای ایگ ،سج ںیم اسگ،
زبسایں ،ںیھت آپ وک اس یک وب ولعمؾ وہح  آپ ےن اس ےک قلعتم رفامای وج اسگ زبسایں اس ںیم ںیھت اؿ ےک قلعتم آپ ےس
ایبؿایکایگآپےنرفامایہکاسوکاسےکاپسےلاجؤ،ولگآپےکاکیاحصیبےکاپسےلےئگوجآپےکاسھترےتہےھت،
بج آپ ےن احصیب وک داھکی ہک اس اھکےن وک دنسپ ںیہن ایک وت آپ ےن رفامای ہک مت اھکؤ سج ےس رسوگیش رکات وہں اس ےس مت
رسوگیشںیہنرکےتافرانبعفیسز،فبہےسرفاتیرکےتںیہہکاہڈنیالح یئگسجںیماسگاھتافرثیلافراوبناواؿےناہڈنی
اکہصقایبؿںیہنایک،ںیمںیہناجاتنہکہیزرہیاکوقؽےہایدحثیںیمدالخےہ–
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اطعءنبایبرابح،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اؿایاکؾاکایبؿوجداللئےکذرےعیاچہپےناجےتںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2215

راوی ً :بیس اہلل ب ٩سٌس ب ٩ابزاہی،٥

َح َّسثَىٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َو ًَ ِّیم َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ِخب َ َ ٍنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ج َبيِ ٍ ٕأَ َّ ٪أَبَا ُظ ُج َبي ِ َ ٍ
بِ َِ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٥أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة أَ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ک َ َِّ ٤َ ٠ت ُط فٔی َط ِی ٕئ َٓأ َ ََ ٣ز َصا بٔأ َ ِ٣ز ٕ َٓ َ٘اَِ ٟت أَ َرأَیِ َت یَا َر ُسو َ٢
ِ
ی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٛأََ َّ ٧ضا َت ٌِىٔی ا ِِ ٤َ ٟو َت
اہللٔ ِ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪أَ ٔج ِس َک َٗا ََ ٥َِ ٟ ٪ِ ٔ ِ ٢تحٔسٔیىٔی َٓأت ٔی أَبَا بَ ُِکٕ َزا َز َ٨َ ٟا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی ًَ ِِٔ ٩بِ َزاصٔ َ
دیبعاہلل نبدعس نباربامیہ ،ا ےنفادل افر اچچےسرفاتی رکےتںیہاؿدفونں ےنایبؿ ایکہکریمےفادلا ےنفادل ےسفہ دمحمنب
ریبج ےس رفاتی رکےت ںیہ ،ریبج نب معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک اکی وعرت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمںیماحرضوہح افرآپےسیسکزیچےکقلعتمابتیکآپےناسوکھچکمکحدایاسوعرتےنرعضایکایروسؽاہللیلص

اہللہیلعفآہلفملس!ؤالتےیئارگںیمآپوکہناپؤںوتایکرکفں،آپےنرفامایہکارگوتھجموکہناپےئوتاوبرکبےکاپسآان،دیمحیےن
اربامیہنبدعسےسلقنایکہکاسوعرتاکدصقمہیاھتہکارگآپیکفافتوہاجےئ۔
رافی  :دیبعاہللنبدعسنباربامیہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکالہ اتبےسیسکزیچےکقلعتمہنوپوھچ۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکالہ اتبےسیسکزیچےکقلعتمہنوپوھچ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2216

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩زً ،لی ب٣ ٩بارک ،یحٌی ب ٩ابی ٛثي ٍ ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔي ٍ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی
ََّسوَ َ ٧ضا بٔا َِ ٌَ ٟزب ٔ َّی ٔة َٔلَصِ ِٔ ١اْل ٔ ِس ََلَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
 ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ا ٪أَصِ ُ
ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
ُقُ َُ ٪اَّ ٟت ِو َرا َة بٔا ٌِٔ ٟب ِ َ ٍاَّ ٔ ٧ی ٔة َو ُئ ِّ ُ
اب َي ِ َ

اب َو ََل تُ َِّ ٜذبُوص َُِ ٥وُٗوُٟوا آ َ٨َّ ٣ا بٔاہللٔ َو َ٣ا أُِ٧ز ٔ َِ َٟ ٔ ِ ٢ي َ٨ا َو َ٣ا أُِ٧ز ٔ ََِ ِٟٔ ٢یِ ٥ِ ُٜاْل َی َة
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ُت َؼ ِّسُٗوا أَ ِص َ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ

دمحم نب اشبر ،نامثؿ نب رمع ،یلع نب شابرک ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ
اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک الہ  اتب وترات وک ربعاین ںیم ڑپےتھ ےھت افر الہ االسؾ ےک ےئل اس یک ریسفت رعیب ںیم ایبؿ رکےت ےھت
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکالہ اتبیکہنوتدصتقیرکفافرہنذکتبیرکفافروہکہکَّ َ ،
ل َف َم
(آم ِنٹ ِ
﵀َّ َجف َم ُأ ْ زت َِؽ ِإ َ ْ َ
ل َ ُک
ُأ ْ زت َِؽ ِإ ْن ْم)ینعوہکہک اامیؿ الےئمہاہللاعت یرپافراسزیچرپوجامہریرطػااتردییئگافراسرپوجاہمتریرطػ ااتردییئگ
آرخکت)
رافی  :دمحمنباشبر،نامثؿنبرمع،یلعنبشابرک،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکرفامانہکالہ اتبےسیسکزیچےکقلعتمہنوپوھچ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2217

٣وسی ب ٩اسٌ٤ی ،١ابزاہی ،٥اب ٩طہابً ،بیس اہلل
راوی :
ٰ

ض َرض َٔی اہللُ
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اب ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ َوَ ٔ ٛتابَُّ ٥ِ ُٜأ ٟذی أُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َس ُث
و ٪أَصِ َ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ٕ َت ِشأََ ُٟ
ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َِ َٛ ٢ی َ
َ
اب َو َٗاُٟوا ص َُو
ُق َُُ٧طُ َِ ٣ح ّـا  ٥َِ ٟيُظَ ِب َو َٗ ِس َح َّسثَ ٥ِ ُٜأَ َّ ٪أَصِ َ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب اہللٔ َوَُيَّ ٍُو ُظ َو َٛتَبُوا بٔأیِسٔیض ٔ ِ ٥ا ِل َٔ ٜت َ
اب بَ َّسُٟوا َ ٔ ٛت َ
َت ِ َ
ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س اہللٔ َ ٔ ٟی ِظتَ ٍُوا بٔطٔ ثَ َ٨ّ ٤ا َّٗ ٔ ٠یَل أَ ََل َی َِ ٨ضا ُ٣َ ٥ِ ٛا َجائَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜا ِِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟشأ َ َٟتٔض ٔ ََِ ٥ل َواہللٔ َ٣ا َرأَیِ َ٨ا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ر ُج َّل
َي ِشأ َ ُلَّ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜأ ٟذی أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢ی٥ِ ُٜ
ومیس نب اامسلیع ،اربامیہ ،انب اہشب ،دیبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک مت ولگ الہ
 اتب ےس یسک زیچ ےک قلعتم ویکںکرز وپےتھچ وہ احالہکن اہمتری  اتب فہ ےہ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اتزہ اتزہ ااتری
ےہ،اےسمتڑپےتھوہ،اخصلےہاسںیموکح  آزیمشںیہن،افراس اتبےنمتےسایبؿرکدایےہہکالہ اتبےناینپ اتب
وک دبؽ ڈاال افر اس ںیم ریغت ایک فہ ولگ ا ےن اہھت ےس  اتب ےتھکل ےھت افر ےتہک ےھت ہک ہی اہلل یک رطػ ےس ےہ اتہک اس ےک ذرہعی
وھتڑی تمیفوصؽرکںیسجاکملعاہمترےاپسآاکچےہوتایکاس ےکقلعتموساؽرکےنےسفہںیہمتعنمںیہنرکاتےہدخایک
مسق!ںیماؿ(الہ اتب)ںیمےسیسکوکںیہنداتھکیوہںہکمتےساسزیچےکقلعتموپےگ ںوجمترپانزؽیکیئگ۔
رافی  :ومٰیسنبالیعمس،اربامیہ،انباہشب،دیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑگھجاےکرکمفہوہےناکایبؿ...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
ڑگھجاےکرکمفہوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2218

راوی  :اسحاً ،ٚبساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،سَل ٦ب ٩ابی ٣لیٍ ،ابوً٤زا ،٪جونی ،حرضت ج٨سب بً ٩بس اہلل

ٔی ًَ َِ ٩س ََّل ٔ ٦بِ ٔ ٩أَبٔی ُٔ ٣ل ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی ًَ ُِ ٩ج َِ ٨س ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
یٍ ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ

َّ
َّ
آ٣َ ٪ا ائ ِ َت ََِ ٔ٠ت ُُٗ٠وبَُٓ ٥ِ ُٜإٔذَا ا ِخ َت َِٔ ٠ت ُُِ٘ َٓ ٥و ُ٣وا ًَ ِ٨طُ
ُق َ
اَق ُءوا ا ِِ ُ ٟ
ا َِ ٟب َحل ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ِ ٥َ ٠

ااحسؼ،دبعارلنمحنبدہمی،السؾنبایبعیطم،اوبرمعاؿ،وجین،رضحتدنجبنبدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿ
ایکہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمترقآؿوکاسفتقڑپوھبجکتہکاہمترےدؽےلمرںیہبجمتاالتخػ
رکےنوگلوتاسےسڑھکےوہاجؤ۔
رافی  :ااحسؼ،دبعارلنمحنبدہمی،السؾنبایبعیطم،اوبرمعاؿ،وجین،رضحتدنجبنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
ڑگھجاےکرکمفہوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2219

راوی  :اسحاً ،ٚبساٟؼ٤س ،ہ٤ا ،٦ابوً٤زا ٪جونی ،حرضت ج٨سب بً ٩بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ُّی ًَ ُِ ٩ج َِ ٨س ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى
ا ٚأَ ِخبَ ٍََ٧ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسث َ َ٨ا َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ً َِٔ ٤ز َ

َّ
آ٣َ ٪ا ائ ِ َت ََِ ٔ٠ت ًََِ ٠یطٔ ُُٗ٠وبَُٓ ٥ِ ُٜإٔذَا ا ِخ َت َِٔ ٠ت ُُِ٘ َٓ ٥و ُ٣وا ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ َو َٗا ََ ٢یزٔی ُس
ُق َ
اَق ُءوا ا ِِ ُ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ِ ٢
اُ ٩ِ ًَ ٪ج َِ ٨س ٕب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وَ ٩ِ ًَ ٪ص ُ
بِ َُ ٩ص ُ
و ٪اَلِ َ ًِ َورٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ً َِٔ ٤ز َ
ار َ
ار َ
ااحسؼ،دبعادمصل،امہؾ،اوبرمعاؿوجین،رضحتدنجبنب دبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت رقآؿ وک اس فتق ڑپوھ بج کت ہک اہمترے دؽ ےلم رںیہ بج مت االتخػ رکےن وگل وت اس ےس
ڑھکےوہاجؤ۔افرسیدینب اہرفؿےناہرفؿ،اوعرےسلقنایک ےہہکھجمےساوبرمعاؿےناںوہںےنرضحتدنجبےساںوہں
ےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتییکےہ۔
رافی  :ااحسؼ،دبعادمصل،امہؾ،اوبرمعاؿوجین،رضحتدنجبنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
ڑگھجاےکرکمفہوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2220

٣وسی ،ہظا٤ٌ٣ ،٦زً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل  ،حرضت ابً ٩باض
راوی  :ابزاہی ٥بٰ ٩

رض
وسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صٔظَ ْا٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٦ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩
ض َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا حُ ٔ َ
اب َٗا َ ٢صَ ٥َّ ُ٠أَ ُِ ٛت ِب َلَ ٔ ٛ ٥ِ ُٜتابّا َ ٩َِ ٟت ٔـ ُّ٠وا َب ٌِ َس ُظ
أ ٓ ٢یض ٔ ِ٤َ ًُ ٥زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢وفٔی ا ِٟب َ ِیتٔ رٔ َج ْ
َّ
َّ
 ١ا ِٟب َ ِیتٔ
َٕ أَصِ ُ
اب اہللٔ َوا ِخ َتَ ٠
ُقآ َُ َٓ ٪ح ِشب ُ َ٨ا َ ٔ ٛت ُ
َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ِ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٠َُ ٥َ ٠بطُ ا َِ ٟو َج ٍُ َوً ٔ َِ ٨س ُ ٥ِ ٛا ِِ ُ ٟ

َوا ِخ َت َؼ ُ٤وا َُٓ ٨ِ ٔ٤ض َِ ٩ِ ٣َ ٥ي ُ٘و َُِّ َ ٢قبُوا یَِٜت ُِب َلَ ٥ِ ُٜر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٛ ٥َ ٠تا ّبا َ ٩َِ ٟت ٔـ ُّ٠وا َب ٌِ َس ُظ َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٩ِ ٣َ ٥
َي ُ٘و ُ٣َ ٢ا َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِٛثَ ٍُوا َّ
اَ َِ ٠ٟم َو ٔاَل ِخت ََٔل َٖ ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُٗ ٢و ُ٣وا ًَىِّی َٗا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اہللٔ
ض َي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢اَّ ٟززٔیَّ َة ک ُ َّ ١اَّ ٟززٔیَّةٔ َ٣ا َحا َ ٢بَي ِ َن َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وبَي ِ َن أَ َِ ٪یِٜت َُب َُ ٟض ِ ٥ذََٟٝٔ
ا ٪ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َٓک َ َ

اب ٔ ٩ِ ٣ا ِخت ََٔلٓ ٔض ٔ َِ ٥و َٔ َِ ٟلض ٔ ِ٥
ا ِل َٔ ٜت َ
اربامیہنبومیس ،اشہؾ،رمعم،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعسےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکبجیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیک فافت اک فتق رقبی آای وتاسفتق رھگ ںیمتہب ےسولگعمج ےھت۔ نج ںیم رضحترمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعنب
اطخب یھب ےھت ،آپ ےن رفامای ہک (ےنھکل اک اسامؿ الؤ) ںیم اہمترے ےئل اکی رحتری ھکل دفں سج ےک دعب مت یھبک ارماہ ہن وہ ےگ،
رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ فیلکت یک دشت ےہ افر مت ولوگں ےک اپس رقآؿ ےہ افر
امہرے ےئل اہلل یک  اتب یہ اکیف ےہ رھگ فاولں ںیم االتخػ وہ ایگ ،افر ہی ولگ ڑگھجےن ےگل ،وکح  اتہک ہک (ےنھکل اک اسامؿ الؤ) اتہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساہمترےےئلرحتریھکلدںی۔سجےکدعبمتیھبکارماہہنوہےگ،افرضعبفیہےتہکوجرضحترمع
ریضاہللاعتٰیلہنعد ہرےہےھت،بجوشرفلغافراالتخػیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمزایدہوہےناگلوتآپےنرفامایہک
ریمےاپسےساھٹاجؤ،دیبعاہللاکایبؿےہہکانبابعساہکرکےتےھتہکاسریتبیصمفہزیچےہوجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسافرآپےکےنھکلےکدرایمؿاحلئوہح ینعاؿولوگںاکڑگھجارکانافروشرفلغ–
رافی  :اربامیہنبومٰیس،اشہؾ،رمعم،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسارماکایبؿہکیبنیلصاہللہیلعفملساکعنمرفامانرحتمیاکببسےہزجباسےک...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اسارماکایبؿہکیبنیلصاہللہیلعفملساکعنمرفامانرحتمیاکببسےہزجباسےکسجاکشابحوہانولعمؾوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2221

راوی ٣ :کی ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩جزیخ ًلاء ،حرضت جابز

َح َّسثَ َ٨ا ا ِ٤َ ٟک ُِّّی بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ًَ ٢لائْ َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ َو َٗا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ ُِکٕ اٟبُ ٍِ َسان ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا

اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ َلائْ َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ فٔی أَُ٧ا ٕ
ض َُ ٌَ ٣ط َٗا َ ٢أَصِ َ٨َ ٠ِ ٠ا أَ ِػ َح َ

َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٟح ِّخ َخاّ ٔ ٟؼا َِ ٟی َص َُ ٌَ ٣ط ًُ َِ ٤ز ْة َٗا ََ ًَ ٢لائْ َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز َٓ َ٘س َٔ ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ػ ِبحَ َرابٔ ٌَ ٕة ََ ٣ـ ِت
ئ َٗا ََ ًَ ٢لائْ
ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا ِٔ ٟح َّحةٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا أَ ََ ٣زَ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٔ َ ٧ ٪ح ََّ ١و َٗا َ ٢أَح ٔ ُّ٠وا َوأَ ٔػيبُوا ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ

َ َّ
ُ
َ
رع َٓ َة ِ ٔ ََّل َخ ِْ ٤ص أَ ََ ٣زَ٧ا أَ ِٔ َ ٧ ٪ح َِّ ١لٔ َی
َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز َوَ ٥َِ ٟي ٌِز ٔ َِِ ٠ًَ ٦یض ٔ َِ ٥و َل ٩ِٔ ٜأ َحُ ٠ضُ َٟ َّ٩ض ََِ ٓ ٥ب َُ َِ ٠ط أَّ٧ا َن ُ٘و ُ٤َّ َٟ ٢ا  ٥َِ ٟیَ ٩ِ ٜبَ ِي َ٨َ ٨ا َوبَي ِ َن َ َ
ِ
ِط ََ ٣ذأٛي ٍَُ٧ا ا ِِ ٤َ ٟذ َی َٗا ََ ٢و َي ُ٘و َُ ٢جاب ٔ ْز ب ٔ َی ٔسظ ٔ صَ ََ ٜذا َو َُح َََّ ٛضا َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
رع َٓ َة َت ِ٘ ُ ُ
ن َٔشائ ٔ َ٨ا َٓ َ٨أت ٔی َ َ
اس َت ِ٘ َبُِ ٠ت ٔ٩ِ ٣
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ َٗ ٢س ًَ٤ِ ٔ ٠ت ُِ ٥أَنِّی أَ ِت َ٘ا ُِ ٥ِ ٛهَّلِل َوأَ ِػ َس َُٗ ٥ِ ُٜوأَبَ ُّز َُ ٥ِ ٛوَِ ٟو ََل َص ِسئی ََ ٟح َُِ ٠٠ت َ٤َ ٛا َت ٔح َُّ ٠
ؤ َٓ ٪ح ُّ٠وا ََِٓ ٠و ِ
أَ ِ٣زٔی َ٣ا ا ِس َت ِسبَ ِز ُت َ٣ا أَص َِسیِ ُت َٓ َح َ٨َ ٠ِ ٠ا َو َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َوأَك َ ٌِ َ٨ا

یکمنباربامیہ،انبرججیاطعء،رضحتاجربےسرفاتیرکےتںیہ(دفرسیدنس)اامؾاخبریوباہطسدمحمنبرکب،انبرججی،اطعءےس
رفاتیرکےتںیہںیمےناجربنبدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعوکےتہکوہےئانسہکافراسفتقاؿےکاسھتھچکولگافریھبےھت۔
اںوہںےناہکہک مہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبےنجحاکا جاؾابدناھاسےکاسھترمعےیکتینہنیکیھت،اطعءاک
ایبؿہیہکاجربےناہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسذیاہجحلیکوچیھتاترخیوکودہنیرشتفیالےئبجمہولگآےئوتآپےنںیمہ
مکحدایہکا جاؾوھکؽ دںیافررفامایہکا جاؾوھکؽڈاول،افرویبویںےکاپساجؤ،اطعءاکایبؿےہہکرضحتاجربےناہکہکآپےن
اؿولوگںرپرفضںیہنایکہکلبوعرںیترمدفںےکےئلالحؽرکدیںیئگ۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیربخیلمہکمہولگہید ہ
رےہںیہہکہکبجامہرےافر رعہفےکدرایمؿرصػاپچندؿابیقرہےئگںیہآپمہولوگںوکااجزتدےتیںیہہکمہاینپویبویں
ےس تبحصرکںی افر مہرعہفاساحؽ ںیمےچنہپ ےگہکامہرےذرکےسذمیکپٹریہ وہ یگ،اطعءاکایبؿےہ ہکاجرب ےنا ےناہھت
ےسااشرہرکےکاسوکالہےتوہےئاہکہکہینسرکآپڑھکےوہےئافررفامایہکمتاجےتنوہہکںیماہللےسمتںیمےسبسےس
زایدہڈرےنفاالوہں،زایدہاچسافرزایدہ کیفاکروہں،ارگریمےاپسرقابیناکاجونرہنوہاتوتںیما جاؾوھکؽداتی،اسیجہکمتوھکؽ
رےہوہ،ذہلامتا جاؾوھکؽڈاول،ارگےھجمےلہپےسفہ ولعمؾوہاتوجدعبںیمولعمؾوہاوتںیمرقابیناکاجونرہنالات،انچہچنمہےنا جاؾ
وھکؽدایافرمہےنانسافرااطتعیک۔
رافی  :یکمنباربامیہ،انبرججیاطعء،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ

اسارماکایبؿہکیبنیلصاہللہیلعفملساکعنمرفامانرحتمیاکببسےہزجباسےکسجاکشابحوہانولعمؾوہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2222

راوی  :ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوارث ،حشين ،اب ٩بزیسہ ،حرضت ًبساہلل ٣زنی

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ُّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َّ
َّ
اض ُس َّّ ٨ة
َکاص َٔی َة أَ ِ ٪یَ َّتد ٔ َذصَا اُ ٨َّ ٟ
َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ػ ُّ٠وا َٗ ِب ََ ١ػ ََلة ٔا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َٗا َ ٢ف ٔی اٟثاَ ٔ ٟثةٔ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟطا َئ َ َ
اوبرمعم ،دبعاولارث ،نیسح ،انب ربدیہ ،رضحت دبعاہلل جاین یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک
رغمبیکامنزےسےلہپدفرتعک(لفن)ڑپوھ،رسیتیابرآپےنرفامایہکہیاسصخشےکےئلوجاچےہ،آپےناسوکرکمفہاھجمس
ہکںیہکولگاسوکتنسہنانبںیل۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،نیسح،انبربدیہ،رضحتدبعاہللجاین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاؿےکاعمالمتآ سےکروشرےےسےطاپےتںیہ۔...
ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاؿےکاعمالمتآ سےکروشرےےسےطاپےتںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2223

راوی  :اویسی ابزاہی ،٥ػاٟح ،اب ٩طہاب ،رعوہ ب٣ ٩شیب ،و ً٤٘٠ہ ب ٩وٗاؾ ،و ًبیس اہلل  ،حرضت ًائظہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َوةُ َوابِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا اَلِ ُ َویِ ٔس ُّی ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َح َّسثَىٔی ُ ِ

ِ ١اْلٔٓ ِٔک َ٣ا َٗاُٟوا َٗاَِ ٟت َو َز ًَا
ا َِ ٤ُ ٟش َّی ٔب َو ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ َُ ٩و َّٗاؾٕ َو ًُب َ ِی ُس اہللٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا ح ٔي َن َٗا َََ ٟ ٢ضا أَصِ ُ
اس َتَِ ٠ب َث ا َِ ٟوو ُِی َي ِشأَُ ُٟض َ٤ا َوص َُو
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َوأ ُ َسا ََ ٣ة بِ ََ ٩زیِ ٕس َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض ِ ٥ح ٔي َن ِ
ک
َفا ٔ ٚأَصِٔ٠طٔ َٓأ َ َّ٣ا أ ُ َسا َُ ٣ة َٓأ َ َط َار ب ٔ َّأ ٟذی َي ٌِ َ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٠بَ َزائَةٔ أَصِٔ٠طٔ َوأَ َّ٣ا ًَل ٔ ٌّی َٓ َ٘ا َ ٥َِ ٟ ٢ي َُـی ِِّ ٙاہللُ ًََِ ٠ی َ
َي ِش َت ٔظي ٍُص َُ٤ا فٔی ٔ َ

ِک َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ ١رأَیِتٔ َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ یَزٔیبُ ٔک َٗاَِ ٟت َ٣ا َرأَیِ ُت أَ ِّ ٣زا أَ ِٛث َ َ ٍ ٔ ٩ِ ٣أََ َّ ٧ضا
َواَ ٨ِّ ٟشا ُئ س َٔواصَا َٛثٔي ْ ٍ َو َس ِ ١ا َِ ٟحارٔ َی َة َت ِؼ ُسٗ َ
ِ
اٟش َِّ ٩ت َُ ٨اًَ ٩ِ ًَ ٦حٔي ٔن أَصَِ ٔ ٠ضا َٓ َتأتِ ٔی َّ
َجارٔ َی ْة َحسٔی َث ُة ِّ
رش ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َ٩ِ ٣
اٟسا ٔج َُ َٓ ٩تأکُُ ُ٠ط َٓ َ٘ َاًَ ٦ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ََ َ ٌِ ٣
َّ
َک بَ َزائ َ َة ًَائٔظَ َة َو َٗا َ ٢أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ٩
َي ٌِ ٔذ ُرنٔی َٔ ٩ِ ٣ر ُج ٕ ١بَ ََِ ٠ىٔی أَذَا ُظ فٔی أَصِلٔی َواہللٔ َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ًَل َی أَصِلٔی َِٔل َخي ِ ّ ٍا ٓ ََذ َ َ
صٔظَ إ ٦
افیسی اربامیہ ،اصحل ،انب اہشب ،رعفہ نب بیسم ،ف ہمقلع نب فاقص ،ف دیبعاہلل  ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی
رکےتںیہبجاتہبؿابدنےنھفاولںےناؿےکقلعتماہکوترضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعاکایبؿےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنیلعنب ایباط بلافرااسہمنبزدیوکالب اجیھب ،بجہکفیحارتےنںیمدریوہح اتہکاؿدفونںےس وپےگ ں،آپ ےن
اؿدفونںےساینپویبی وکدجارکےنےک قلعتمروشرہےنیلےگل،رضحت ااسہم ےنوت سجانب رپفہاجےتنےھت،اؿیکویبی یکاپک
داینم اک روشرہ دای نکیل رضحت یلع ےن اہک ہک اہلل ےن آپ رپ یگنت ںیہن یک اؿ ےک العفہ تہب یس وعرںیت ںیہ ،آپ ولڈنی ےس
درای ترک ںیل،فہآپےس چسچسایبؿ رکدےیگ،آپ ےنرفامای ایکوتےن وکح ایسی ابتدیھکی وجےھجت ہبش ںیمڈاےل،اس ےناہک
ہک ںیم ےن اس ےس زایدہ ںیہنداھکی فہ نسمک ےہ ا ےن رھگ اک آاٹ وگدنھ رک وس اجیت ںیہ،رکبی آ رک اھک اجیت ےہ ،آپ ربنم رپ ڑھکے
وہےئ افر رفامای ہک اے املسمون! ،وکؿ ااسی ےہ وج اس صخش وک ازا دے رک ریمی ودد رکے ،سج ےن ےھجم ریمی ویبی ےک قلعتم
فیلکتدی،دخباںیماینپویبیےکقلعتموساےئالھبح ےکافرھچکںیہناجاتن،رھپآپےناعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعیکربأتایبؿ
رفامح افراوبااسہمےناشہؾےسلقنایک۔
رافی  :افیسیاربامیہ،اصحل،انباہشب،رعفہنببیسم،فہمقلعنبفاقص،فدیبعاہلل،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب   :اتبافرتنسوکوبضمس یطےسڑکپےناکایبؿ

اہللاعت یاکوقؽہکاؿےکاعمالمتآ سےکروشرےےسےطاپےتںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2224

راوی ٣ :ح٤س بُ ٩حب ،یحٌی ب ٩ابی زَکیاُ ،شانی ،ہظا ،٦رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی َز َ ٔ
َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
َکیَّا َئ ا َِّ َِ ٟشان ٔ ُّی ًَ ِ ٩صٔظَ اِ ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦

و ٪أَصِلٔی َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ًََِ ٠یض ٔ ِ٩ِ ٣ٔ ٥
وًَ ٪ل َ َّی فٔی َٗ ِوَ ٕ ٦ي ُش ُّب َ
اض َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یطٔ َو َٗا َ٣َ ٢ا ُت ٔظي ٍُ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َل َب اَ ٨َّ ٟ
رع َو َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أ ُ ِخب ٔ َ ٍ ِت ًَائٔظَ ُة بٔاَلِ َ ِ٣ز ٔ َٗاَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َتأ ِ َذ ُ ٪لٔی أَ ِ ٪أََ ِ ٧لِ َٙ ٔ ٠لٔ َی أَصِلٔی َٓأَذ ٔ َََ ٟ ٪ضا َوأَ ِر َس َ١
ُسو ٕ
ئ َٗ ُّم َو ًَ ِِ ُ ٩

ٔی٥
ک َ٣ا یَُٜو ُ٨َ َٟ ٪ا أَ َِ َ ٧ ٪تک َ َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا ُس ِب َحاَ َ ٧
ََ ٌَ ٣ضا ا ََِ ُِ ٟل ََ ٦و َٗا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اَلِ َ ِن َؼارٔ ُس ِب َحاَ َ ٧
ک َص َذا ب ُ ِض َت ْ
اًَ ٪و ْ

دمحمنب جب،ییحینبایبزرکای،اسغین،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکےتںیہروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےنولوگں وکہبطخ دای وت اہللیک دمحفانثیک افر رفامایہک مت ھجم وک اؿولوگں ےک قلعتم ایک روشرہدےتی وہ وجریمی ویبیوک ربا
الھب اتہک ےہ ،احالہکن ںیم ےن اس ںیم وکح  رباح  ںیہن دیھکی ،افر رعفہ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک بج رضحت
اع ہشئریضاہللاعتٰیلاہنعوکاساعمہلم(اتہبؿ)یکاالطعدییئگوتاںوہںےنرعضایکای روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایک آپ
ےھجم ااجزت دےتی ںیہ ہک ا ےن رھگ فاولں ےک اپس یلچ اجؤں  ،آپ ےن اؿ وک ااجزت ددیی ،افر اؿ ےک اسھت اکی الغؾ جیھب دای،
َی َیکَل َّ
ِ
َ
ب
ب
ٹ
ٹ
ت
ت
ص
ٹ
ِ
ُ
ھ
َ
ھ
ُ
ھ
َع)
ن ََدا َْنا ٌؿ ٌج
ن َم َ ُي ُؿ َ َل َأ ْؿ م ََدا ْ جَا َ َ
ااصنرںیمےساکیصخشےناہکہک( ُص ْ ٹجَا َ َ
رافی  :دمحمنب جب،ییحینبایبزرکای،اسغین،اشہؾ،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاینپاتموکاہللابترکفاعت ییکوتدیحیکرطػالبےناک...

ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاینپاتموکاہللابترکفاعت ییکوتدیحیکرطػالبےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2225

راوی  :ابوًاػ ،٥زَکیا ،اسحا ،ٚیحٌی ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩ػیفی ،ابوٌ٣بس ،حرضت ابً ٩باض

َکیَّا ُئ بِ ُِ ٔ ِ ٩س َح َ
ض
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اَ ٩ِ ًَ ٚی ِحٌَی بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ػ ِیف ٕٓٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ٌِ ٣ب ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
١
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث ٌَُ ٣اذّا ِلٔ َی ا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤و َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی اَلِ َ ِس َوز ٔ َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ

ض
بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
 ١بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ػ ِیف ٕٓٔی أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ََ ٌِ ٣ب ٕس َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ئ َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ک
َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َي ُ٘و ُ٤َّ َٟ ٢ا َب ٌَ َث أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٌََّ ٣ُ ٥َ ٠اذَ بِ ََ ٩ج َب ِٕ ١لٔ َی ِ َ ٧حو ٔأَصِ ٔ ١ا َِ ٟی ََٗ ٩ٔ ٤ا َُ َٟ ٢ط َِٔ َّ ٧

َ
َت ِ٘ َس ًَُ ٦ل َی َٗ ِو ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ ُ َ
ک َٓأ َ ِخبٔ ٍِص ُِ ٥أَ َّ ٪اہللَ
رع ُٓوا ذََ ٔ ٟ
اب ََِٓ ٠ی ٩ِ ٜأ َّو َ٣َ ٢ا َت ِسًُوص ُِِ ٥لٔ َی أ ِ ٪یُ َو ِّح ُسوا اہللَ َت ٌَال َی َٓإٔذَا َ َ
َف َق ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥خ َِ ٤ص َػََ ٠وا ٕ
ت فٔی یَ ِو ٔ٣ض ٔ َِ ٥وَِ ٟی َ٠تٔض ٔ َِٓ ٥إٔذَا َػ َِّ ٠وا َٓأ َ ِخبٔ ٍِص ُِ ٥أَ َّ ٪اہللَ ا ِٓت َ َ ٍ َق ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥زکَا ّة فٔی أَ َِ ٣وأٟض ٔ ِ ٥تُ ِؤ َخ ُذ
َٗ ِس َ َ
َّ
ض
َقوا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َکائ َٔ ٥أَ َِ ٣وا ٔ ٢ا٨َّ ٟا ٔ
ک َٓد ُِذ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥و َت َوَ َ ٚ
ٔٔ٨َُ ٩ِ ٣یِّض ٔ َِٓ ٥ت ُ َ ٍ ُّز ًَل َی َٓ٘ٔي ٍٔص َِٔٓ ٥إٔذَا أَ َ ُّ
اوباعمص ،زرکای ،ااحسؼ ،ییحی نب دمحم نب دبعاہلل نب یفیص ،اوبدبعم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک یبن
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اعمذ وک نمییک رطػ رفاہنایک(دفرسیدنس) دبعاہلل نب ایب االوسد ،لض نب العء ،اامسلیع نب اہیم ،ییحی
نبدمحمنبدبعاہللنبیفیص،اوبدبعم(انبابعسریضاہلل اعتٰیلہنعےکآزادرکدہالغؾ) رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتیرکےتںیہاؿوکےتہکوہےئانسہکبجیبنیلصاہللاعتٰیلہنعےناعمذریضاہللاعتٰیلہنعوکنمییکرطػرفاہنایکوتآپیلص
ا ہللاعتٰیلہنعےنرفامایہکمتاسوقؾےکاپساجےتوہ،وجالہ اتبےہاسےئلبسےسیلہپزیچسجیکرطػمتالبؤفہہیےہہک
فہولگدخاوکاکیںیھجمس،بجفہولگاسوکامؿںیلوتاؿوکؤالتہکاہللےناؿرپدؿراتںیماپچن(فتقیک)امنزںیرفضیک
ںیہ،بج فہ ولگ امن ز ڑپںیھ وت اںیہن ؤالت ہک اہلل اعتٰیل ےن اؿ رپ اؿ ےک امولں ںیم زوکۃ رفض یک ےہ وج اؿ ےک امدلارفں ےس  ی
اجےئیگافر اؿےکرقفاءوک فا سیک اجےئیگ،بجفہ ولگاسوکارقاررکںیل وتاؿ ےسزوکۃےلافرولوگںےکدمعہامولںےس
رپزیہرک۔

رافی  :اوباعمص،زرکای،ااحسؼ،ییحینبدمحمنبدبعاہللنبیفیص،اوبدبعم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاینپاتموکاہللابترکفاعت ییکوتدیحیکرطػالبےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2226

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہ ،ابوحؼين و اطٌث ب ٩س٠ی ،٥اسوز ب ٩بَل ،٢حرضت ٌ٣اذ ب ٩جب١

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی َح ٔؼي ٕن َواَلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی َٕ ٥سٌَ ٔ٤ا اَلِ َ ِس َو َز بِ َ ٩ص ََٔل ٕ٩ِ ًَ ٢
ٌَُ ٣اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب َٕٗ ١ا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ٌَُ ٣اذُ أَ َت ِسرٔی َ٣ا َح ُّ ٙاہللٔ ًَل َی ا َِٔ ٌٟباز ٔ َٗا َ ٢اہللُ َو َر ُسو ُُ ٟط أَ ًِ َ٥ُ ٠

رش ُٛوا بٔطٔ َط ِیئّا أَ َت ِسرٔی َ٣ا َح ُّ٘ ُض َِِ ٠ًَ ٥یطٔ َٗا َ ٢اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢أَ َِ ٪لَ ي ٌَُ ِّذبَ ُض ِ٥
َٗا َ ٢أَ َِ ٪ي ٌِبُ ُسو ُظ َو ََل ُي ِ ٔ

دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،اوبنیصحفاثعشنبمیلس،اوسدنبالبؽ،رضحتاعمذنبلبجےسرفاتیرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےن رفام ایہک فہ ہی ہک اہلل افر اس ےک روسؽ وکزایدہ اجےنن فاےل ںیہ ،آپ ےن رفامایہک فہ ہی ہک اہللیک ابعدترکے افر
اساکیسکزیچوکرشکیہنانبےئ(،رھپرفامای)متاجےتنوہہکدنبفںاکقحاہللرپایکےہ،اںوہںےناہکہکاہللافراسےکروسؽزایدہ
اجےتنںیہ،آپےنرفامایہکفہہیہکاہللاؿوکذعابہندے،
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،اوبنیصحفاثعشنبمیلس،اوسدنبالبؽ،رضحتاعمذنبلبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاینپاتموکاہللابترکفاعت ییکوتدیحیکرطػالبےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2227

راوی  :اسٌ٤ی٣ ،١اٟکً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ػٌؼٌہ اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ابوسٌیس خسری
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َػ ٌِ َؼ ٌَ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ

َّ
َّ
َک َُ ٟط
ُقأ ُ ُٗ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َح ْس یُ َز ِّز ُز َصا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َبحَ َجا َئ ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسَ ٍَ ٔ٤ر ُج َّل َي ِ َ
ُقآ َٔ ٪زا َز
ک َو َٛأ َ َّ ٪اَّ ٟز ُج ََ ١ی َت َ٘ا َُّ ٟضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ َِٔٔ َّ ٧ضا ََ ٟت ٌِ ٔس ُ ٢ثَُ ُ٠ث ا ُِِ ٟ
ذََ ٔ ٟ
َف ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَخٔی َٗ َتا َزةُ بِ ُ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٩ِ ًَ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

الیعمس،امکل،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدبعارلنمحنبایبصغصعہا ےنفادلےسفہرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےس
رفاتی رکےت ںیہہک اکی آد ی ےن اکیآد ی وک (لق وھ اہلل ادح) ابر ابر ڑپےتھ وہےئ داھکی ،بج حبص وہح  وت فہ صخش یبن یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ ےس ذترکہ اس رطح ایک وگای فہ اس وک تہب مک ھجمس راہ ےہ ،روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ،ےب کش ہی اہتح  رقآؿ ےک ربارب ےہ ،اامسلیع نب
رفعج ےن وباہطس امکل ،دبعارلنمح ،دبعارلنمح ےکفادل ،اوبدیعس ےناس زایدیت ےک اسھت رفاتی ایکہک اوبدیعس دخری ےن اہک ہک
ھجمےسریمےاھبح اتقدہنبامعنؿےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتییک۔
رافی  :الیعمس،امکل،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدبعارلنمحنبایبصغصعہا ےنفادلےسفہرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاینپاتموکاہللابترکفاعت ییکوتدیحیکرطػالبےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2228

راوی ٣ :ح٤س ،اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب٤ً ،زو ،اب ٩ابی ہَل ،٢ابواٟزجا٣ ،٢ح٤س بً ٩بساٟزح٤ً ،٩٤زہ ب٨ت ًبساٟزح،٩٤
(جو حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا کی پزورغ ٣یں ت٬یں )،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

حسث٨ا ٣ح٤س ٗاَ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ص ََٔل ٕ ٢أَ َّ ٪أَبَا اِّ ٟز َجا َٔ ٣ُ ٢ح ََّ ٤س بِ َ٩
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ًَ َِ ٤ز َة ب ٔ ِ٨تٔ ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وکَاِ َ ٧ت فٔی َح ِحز ٔ ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ائٔظَ َة

ُقأ ُ َٔل َ ِػ َحابٔطٔ فٔی َػ ََلت ٔض ٔ ََِ ٓ ٥ی ِدتٔ ُ ٥بٔ ُ٘ ِ ١ص َُو اہللُ أَ َح ْس َٓ َ٤َّ ٠ا
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث َر ُج َّل ًَل َی َ ٔ
َسیَّ ٕة َوک َ َ
اَ ٪ي ِ َ
ک ٓ ََشأَُٟو ُظ َٓ َ٘ا ََٔ ٢لََ َّ ٧ضا ٔػ َٔ ُة اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢سُ٠و ُظ َٔلَ ِّی َط ِی ٕئ َي ِؼ َ ٍُ ٨ذََ ٔ ٟ
ََکوا ذََ ٔ ٟ
َر َج ٌُوا ذ َ ُ
َ ُ َ َ
َقأَب ٔ َضا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخبٔ ٍُو ُظ أَ َّ ٪اہللَ یُ ٔح ُّب ُط
َوأَ٧ا أح ُّٔب أ ِ ٪أ ِ َ
دمحم،ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعف،انبایبالہؽ،اوبارلاجؽ،دمحمنبدبعارلنمح،رمعہتنبدبعارلنمح(،وجرضحتاعہشئریضاہلل
اعتٰیلاہنعیکرپفرشںیمںیھت)،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنعےسرفاتیرکیتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناکیصخشوکرکشلاکرسدارانبرکاجیھب،وتبجفہا ےناسویھتںوکامنزڑپاھات(وتلقوھاہللادح)رپمتخرکات،بجولگفا س
وہےئ،وتہیابتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿیکیئگ،آپےنرفامایہکاسصخشےسوپوھچہکویکںااسیرکاتےہ،ولوگںےن
اسےسوپاھچوتاسےناہکہکوچہکنرنمحیکتفصےہافرےھجمدنسپےہہکںیماسوکڑپوھں،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکاسوکربخددیفہکاہللاسےستبحمرکاتےہ۔
رافی  :دمحم،ادمحنباصحل،انبفبہ،رمعف،انبایبالہؽ،اوبارلاجؽ،دمحمنبدبعارلنمح،رمعہتنبدبعارلنمح(،وجرضحتاعہشئ
ریضاہللاعتٰیلاہنعیکرپفرشںیمںیھت)،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاےربمغیپآپد ہدےئجیہکاہللےکانؾرنمحےکانؾےسسجانؾ...
ابب  :وتدیحاکایبؿ

اہللاعت یاکوقؽہکاےربمغیپآپد ہدےئجیہکاہللےکانؾرنمحےکانؾےسسجانؾےسیھباکپرفاسےکاےھچاےھچانؾںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2229

راوی ٣ :ح٤سب ٩سَل ،٦ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،زیس ب ٩وہب وابی هبیا ،٪حرضت جزیز بً ٩بس اہلل

اَ ٩ِ ًَ ٪جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ََلَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩وصِبٕ َوأَبٔی هَ ب ِ َی َ
اض
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َیزِ َح ُ ٥اہللُ ََ ٩ِ ٣لَ َی ِز َح ُ ٥اَ ٨َّ ٟ
دمحمنبالسؾ،اوباعمفہی ،اشمع،زدینب فبہفایب نایبؿ،رضحت رجرینبدبعاہلل ےسرفاتیرکےتںیہاںوہں ےنایبؿایکہک یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللاعت یاسصخشرپرمحںیہنرکاتوجولوگںرپرمحہنرکے۔
رافی  :دمحمنبالسؾ،اوباعمفہی،اشمع،زدینبفبہفایبنایبؿ،رضحترجرینبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاےربمغیپآپد ہدےئجیہکاہللےکانؾرنمحےکانؾےسسجانؾےسیھباکپرفاسےکاےھچاےھچانؾںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2230

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪ح٤از ب ٩زیسً ،اػ ،٥احو ،٢ابوًث٤ا٧ ٪ہسی ،حرضت اسا٣ہ ب ٩زیس

ا ٪اِ ٨َّ ٟضسٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٥اَلِ َ ِح َو ٔ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذِ َجائ َ ُط َر ُسو ُِ ٔ ِ ٢ح َسی بَ َ٨اتٔطٔ یَ ِسًُو ُظ ِلٔ َی ابَِ ٔ ٨ضا فٔی ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِار ٔج ٍِ َِِٔ ٟی َضا َٓأ َ ِخب ٔ ِ ٍ َصا أَ َِّ ٪هَّلِل َ٣ا أَ َخ َذ َو َُ ٟط َ٣ا أَ ًِ َلی َوک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ ً ٔ َِ ٨س ُظ بٔأ َ َج َٕ ٣ُ ١ش ًّیم ٓ َُِ ٤ز َصا َٓ َِ ٠ت ِؼب ٔ ِ ٍ َو َِ ٟت ِح َت ٔش ِب َٓأ َ ًَا َز ِت
اَّ ٟز ُسو َ ٢أََ َّ ٧ضا َٗ ِس أَٗ َِش َِ ٤ت ََ ٟتأِت ٔ َي ََّ ٨ضا َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ َاُ ٌَ ٣َ ٦ط َس ٌِ ُس بِ َُ ًُ ٩با َز َة َو ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ٩ج َب ٕ١
َاؿ ِت ًَ ِي َ٨ا ُظ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َس ٌِ ْس یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َص َذا َٗا َ ٢صَ ٔذظ ٔ َر ِح َْ ٤ة
َٓ ُسٓ ٔ ٍَ اٟؼَّ ٔي ُّی َِِٔ ٟیطٔ َو َنٔ ُِش ُط َت َ٘ ٌِ َ٘ ٍُ َٛأََ َّ ٧ضا فٔی َط َٕٓ َٔٓ ٩

اٟز َح َ٤ا َئ
َج ٌَََ ٠ضا اہللُ فٔی ُٗٔ ُ٠
وب ً َٔبازٔظ ٔ َوِ ٔ٤َ َّ ٧ا َی ِز َح ُ ٥اہللُ َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔظ ٔ ُّ
اوباامعنلؿ ،امحد نب زدی ،اعمص ،اوحؽ ،اوبنامثؿ دہنی ،رضحت ااسہم نب زدی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےھٹیبوہےئےھتہکاےنتںیمآپیکاصازبادیاکاقدصآپےکالبےنوکآایہکاؿاکاٹیبرمےنےک
رقبیےہ،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاجرکاسوکربخرکدےہکاہللیکزیچیھتاسےنےل ی،افرایسیکےہ،وجاس
ےندی،افراہللےکزندکیرہزیچیکودترقمرےہ،اسےئلاسوکد ہدےہکربصرکےافراسوکاکروثابایخؽرکے۔آپ
یک اصازبادی ےن دفابرہ اقدص اجیھب ہک اج رک وہک ہک اںوہں ےن مسق دے رک اہک ےہ ہک آپ رشتفی الںیئ ،آپ ڑھکے وہےئ افر
آپ ےک اسھت دعس نب ابعدہ ،اعمذ نب لبج یھب ڑھکے وہےئ( ،فاہں ےچنہپ) وت ہچب آپ یک وگد ںیم دے دای ایگ اس فتق اس یک
اسسن اڑھک ریہ یھت ،اسیج رپاین کشم اک احؽ وہات ےہ ،آپ یک آوھکنں ےس آوسن رھب آےئ ،دعس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ہی ایک،
آپ ےن رفامای ہک ہی رہمابین ےہ وج اہلل ا ےن دنبفں ےک دولں ںیم ڈاؽ داتی ےہ ،افر اہلل رصػ اںیہن دنبفں رپ رہمابین رکات ےہ وج
دفرسفںرپرہمابینرکےتںیہ۔
رافی  :اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،اعمص،اوحؽ،اوبنامثؿدہنی،رضحتااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکںیمیہرفزیدےنیفاالوہںافرتہبڑبیوقتفاالوہں۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکںیمیہرفزیدےنیفاالوہںافرتہبڑبیوقتفاالوہں۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2231

ابو٣وسی اطٌزی
راوی ً :بسا ،٪ابوح٤زہ ،اً٤ع ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،ابوًبساٟزح ٩٤س٠یم ،حرضت
ٰ

وسی اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َ٢
اٟشِّ ٔ ٠
َیم ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َُّ ٩ٔ ٤

وُ َٟ ٪ط ا َِ ٟوََ ٟس ث ُ َّ ٥ي ٌَُآ ٔیض ٔ َِ ٥و َی ِز ُز ُٗ ُض ِ٥
َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ َح ْس أَ ِػبَ ٍُ ًَل َی أَذّی َسُ ٌَ ٔ٤ط ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َی َّسًُ َ
دبعاؿ ،اوبزمحہ ،اشمع ،دیعس نب ریبج ،اوبدبعارلنمح ،یمل ،رضحت اوب ومٰیس ارعشی ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوکح صخشفیلکتدہابتنسرکاہللےسزایدہربصرکےنفاالںیہنےہ ،ہکولگاسےکےئل
افالداکدوعیرکےتںیہرھپفہاؿوکاعتیفداتیےہافررزؼاطعرکاتےہ۔
رافی  :دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمع،دیعسنبریبج،اوبدبعارلنمح،یمل،رضحتاوبومٰیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکفہبیغاکاجےننفاالےہ سا ےنبیغرپیسکوکعلطمںیہنرکت...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکفہبیغاکاجےننفاالےہ سا ےنبیغرپیسکوکعلطمںیہنرکات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2232

راوی  :خاٟس ب٣ ٩د٠س ،س٠امی ٪ب ٩بَلً ،٢بساہلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ٔیف اَلِ َ ِر َح ُاََّ ٔ ِ ٦ل اہللُ َوَلَ َي ٌِ َ٣َ ٥ُ ٠ا فٔی
َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٔ٣َ ٢اتٔیحُ ا ِِ َِ ٟی ٔب َخ ِْ ٤ص َلَ َي ٌَِ ٤َُ ٠ضا ِ ٔ ََّل اہللُ َلَ َي ٌِ َ٣َ ٥ُ ٠ا َتِ ُ

ِ
وت ِ ٔ ََّل اہللُ َو ََل َي ٌِ ًََ٣َ ٥ُ ٠ی َت ُ٘ ُوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة
ِط أَ َح ْس ِ ٔ ََّل اہللُ َو ََل َت ِسرٔی َن ِٔ ْص بٔأ َ ِّی أَ ِرقٕ َت ُُ ٤
َُ ٕس ِ ٔ ََّل اہللُ َو ََل َي ٌِ ًََ٣َ ٥ُ ٠ی َیأت ٔی ا ُِ َ ٤َ ٟ

ِ ٔ ََّل اہللُ

اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہک
بیغیکایجنکںاپچنںیہنجوکزجبدخا ےکوکح ںیہناجاتن،اہللےکوساوکح ںیہناجاتنہکوعرتےکرمحںیمایکےہ،دخاےکوساوکح 
ںیہن اجاتن ہک لک ایک وہےن فاال ےہ ،افر ہن دخا ےک وسا وکح  اجاتن ےہ ہک ابرش بک وہ یگ ،افر ہن وساےئ دخا ےک یسک وک ملع ےہ ہک فہ

سکزنیمںیمرمےاگ،افرہناہللےکوساوکح اجاتنےہہکایقتمبکآےئیگ۔
رافی  :اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالبؽ،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکفہبیغاکاجےننفاالےہ سا ےنبیغرپیسکوکعلطمںیہنرکات۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2233

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪سٔیا ،٪اسٌ٤ی ،١طٌيیَّ٣ ،سو ،ٚحرضت ًائظہ

َّ
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ٔ ِ ٩ِ ًَ ٪س َ٤اً ٔی َ ٩ِ ًَ ١اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ک أَُ َّ ٧ط َي ٌِ َ٥ُ ٠
ک أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َربَّ ُط َٓ َ٘ ِس ََ ٛذ َب َوص َُو َي ُ٘و ََُ ٢ل تُ ِسرٔ ُُ ٛط اَلِ َ ِب َؼ ُ
ار َو ََ ٩ِ ٣ح َّسثَ َ
َح َّسثَ َ

ا ِِ َِ ٟی َب َٓ َ٘ ِس ََ ٛذ َب َوص َُو َي ُ٘و ََُ ٢ل َي ٌِ َ ٥ُ ٠ا ِِ َِ ٟی َب ِ ٔ ََّل اہللُ

دمحمنب وی ف،ایفسؿ،ایفسؿ،اامسلیع،یبعش،رسمفؼ ،رضحتاعہشئےسرفاتیرکےت ںیہہکرضحتاعہشئےناہک ہکمتےسارگ
وکح  صخش ایبؿ رکے ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ےن رب وک داھکی وت فہ وھجاٹ ےہ اہلل رفامےت ںیہ ہک آںیھکن اس وک ںیہن دھکی
ںیتکسافروجصخشمتےسےہکہکآپبیغاجےتنںیہوتفہوھجاٹےہاہللرفاماتےہہکبیغاکملعاہللےکوساوکح ںیہناجاتن۔
رافی  :دمحمنبوی ف ،ایفسؿ،ایفسؿ،الیعمس،یبعش،رسمفؼ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکفہالسؾومنمےہ...
ابب  :وتدیحاکایبؿ

اہللاعت یاکوقؽہکفہالسؾومنمےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2234

راوی  :اح٤س ب ٩یو٧ص ،زہي ٍِ٣ ،ي ٍہ ،ط٘ی ٙب ٩س٤٠ہ ،حرضت ًبس اہلل

ِٕ أ ٨َّ ٟي ِّی
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َح َّسثَ َ٨ا ُز َصي ِ ْ ٍ َح َّسثَ َ٨ا ُِٔ٣ي َ ٍةُ َح َّسثَ َ٨ا َط٘ ٔ ُ
ی ٙبِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ ُ٨َّ ٛا نُ َؼل ِّی َخَ ٠
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی اہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠اہللَ ص َُو َّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ٘ ٨َ َٓ ٥َ ٠و َُّ ٢
اٟش ََل َُ ٦و َلُٗ ٩ِٔ ٜوُٟوا
ات َو َّ
ک أَ ُّی َضا أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُط َّ
ات َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ي َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔ اہللٔ
اٟلي َِّب ُ
َّات ِهَّلِل َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
اَّ ٟت ٔحی ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن أَ ِط َض ُس أَ ََِ ٪ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َض ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسوُ ُٟط

ادمح نب ویسن ،زریہ ،ریغمہ ،قیقش نب ہملس ،رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکےھچیپامنزڑپےتھےھتوتےتہکےھتہکاہللرپالسؾوہ،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللاعت یوتوخدالسؾےہ،ہکلباس
ِل
َ
َلت
ل
﵀َّ ال َّضا جِن َن َأ ْشھ َُد
ع ِد ا ِ
ک َأ ُّ َا النّ ِتٹ ُّی َف َر ْجمَ ُش ا ِ
﵀َّ َجفََ َک ُن ُش ال َّش َل ُؾ عَ َل ْن َنا َف َ َیَل ِ ٹَ
ات َفال َّغ ِّن َنٹا ُ
ت ﵀َِّ َفا َّضلَ َو ُ
رطح وہک ( ،ا ّ حِ َّنا ُ
ت ال َّش َل ُؾ عَل َ ْن َ
َأؿ َلإ شإ َّلا ُ ْش
َ
ع ُـ َف َروُسلُ ُش۔)
ْ ِ لَ َ ِ
حُما َ ْ ٹ ُ
﵀َّ َف َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ ّ ً
رافی  :ادمحنبویسن،زریہ،ریغمہ،قیقشنبہملس،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکا ےنوککلماانلسرفامان...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکا ےنوککلماانلسرفامان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2235

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌیس ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َ ٍنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ک أَیِ َ٩
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ي ِ٘ب ٔ ُف اہللُ اَلِ َ ِر َق َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َویَ ِلؤی َّ
اٟش َ٤ا َئ ب ٔ َیٔ٤ئ٨طٔ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ

ق َو َٗا َُ ٢ط ٌَ ِی ْب َواٟزُّبَ ِیس ُّٔی َوابِ َُ ٣ُ ٩ش ٔاَفٕ َوِ ٔ ِس َح ُ
ُُ٠٣و ُک اَلِ َ ِر ٔ
ا ٚبِ ُ ٩یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ِٔ ٣ث َ٠طُ

ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہکاہلل
اعت ی زنیم وک اینپ یھٹم ںیم ےل ےل اگ ،افر آامسؿ وک ا ےن داںیئ اہھت ںیم ٹیپل ےل اگ ،رھپ رفامےئ اگ ہک ںیم ابداشہ وہں ،زنیم ےک
ابداشہاہکںںیہ،افربیعشافرزدیبیافرانباسمرفافرانبااحسؼنبییحیےنوباہطسزرہی،اوبہملسےسرفاتیایکےہ۔
رافی  :ادمحنباصحل،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکفہتہبزربدتستمکحفاالےہ...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکفہتہبزربدتستمکحفاالےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2236

راوی  :ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوارث ،حشينً ،٥٠ٌ٣ ،بساہلل ب ٩بزیسہ ،یحٌی ب ٩يٌ٤ز ،حرضت ابً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِْن ا َِ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩ي ٌِ ََ ٤ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
وت َوا ِٟحٔ َُّ ٩و ِاْلُٔ ِ ٧ص
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢أًَُوذُ بٔ ٌٔزَّت َٔک َّأ ٟذی ََل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت َّأ ٟذی ََل َی ُُ ٤
ًَبَّا ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

و٪
یَ ُ٤وتُ َ

اوبرمعم ،دبعاولارث ،نیسح ،ملعم ،دبعاہلل نب ربدیہ ،ییحی نب رمعی ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
ف ملسےنرفامایہکںیمریتیزعتیکانپہاماتگنوہںوتفہےہہکریتےوساوکح وبعمدںیہنافرھجترپومتہنآےئیگ،نکیلامتؾنج

افراسنرماجںیئےگ۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،نیسح،ملعم،دبعاہللنبربدیہ،ییحینبرمعی،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکفہتہبزربدتستمکحفاالےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2237

راوی  :اب ٩ابی اَلسوزُ ،حمی ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص

ُحم ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َیزَا ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی اَلِ َ ِس َوز ٔ َح َّسثَ َ٨ا َ َ
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َو ًَ َِ ٌِ ٣ُ ٩تٔ٤ز ٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی ًَ ِ٩
یُ َِ ٠قی فٔی ا٨َّ ٟارٔ ح و َٗا َ ٢لٔی َخٔ٠ی َٔ ُة َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َیزَا ُ ٢یُ َِ ٠قی ٓ َٔیضا َو َت ُ٘و َُ ٢ص ِ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١زٔی ٕس َحًَّی َي َـ ٍَ ٓ َٔیضا َر ُّب
َ ١حًَّی یُ ِٔ ٨ظ َئ اہللُ
َک َٔ ٣
ک َو ََل َتزَا ُ ٢ا َِ ٟح َُّ ٨ة َتٔ ُِـ ُ
ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن َٗ َس َُ ٣ط َٓ َي ِ٨زَؤی َب ٌِ ُـ َضا ِلٔ َی َب ٌِ ٕف ث ُ ََّ ٥ت ُ٘و ُِ َٗ ٢س َٗ ِس بٔ ٌٔزَّت َٔک َو َ َ

ََ ٟضا َخ ِّ٘ ٠ا َٓ ُی ِش ُٔ ٨َ ٜض َِِ ٓ ٥ـ َ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ

انبایباالوسد ،ج ی،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسرفاتی رکےتںیہآپےنرفامایہکولگدفزخںیم
ڈاےل اجںیئ ےگ (دفرسی دنس) ہفیلخ ،سیدی نب زرعی ،دیعس ،اتقدہ ،رضحت اسن (رسیتی دنس)  رمتع  ،رمتع ےک فادل (امیلسؿ) اتقدہ،
رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ولگ منہج ںیم ڈاےل اج رےہ
وہںےگ،افرمنہجیتہکاجےئیگہکافرھچکابیقےہ؟اہیںکتہکربااعل نیماسںیماانپاپؤںرھکدںیےگوتاسےکضعبضعب
ےسلمرکٹمساجںیئ ،رھپفہےہکیگہکسب سب،ریتی زعتافرریتیزبریگیکمسق،افرتنجںیمہگجابیق چ اجےئ یگاہیں کت
ہکاہللاعت یاسےکےئلدفرسیولخمؼدیپارکےاگافراؿوکتنجیکیچبوہح ہگجںیمرہھٹاےئاگ۔

رافی  :انبایباالوسد ،ج ی،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکفیہذاتےہسجےنآامسؿفزنیموکقحےکاسھتدیپاایک...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکفیہذاتےہسجےنآامسؿفزنیموکقحےکاسھتدیپاایک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2238

راوی ٗ :بیؼہ ،سٔیا ،٪اب ٩جزیخ ،س٠امی ،٪كاُض ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یؼ ُة َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪كَا ُو ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
اِ ٠ٟی َّٔ ١
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِسًُو َّٔ ٩ِ ٣
ک ا َِ ٟح ُِ ٤س أََ ِ ٧ت َٗ ِّی َُّ ٥
ک ا َِ ٟح ُِ ٤س أََ ِ ٧ت َر ُّب َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ت
ت َواَلِ َ ِر ٔ
ق ََ ٟ
اُ ٠ٟض ََّ َٟ ٥

َک ا َِ ٟح ُِ ٤س أََ ِ ٧ت ُُ ٧ور َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ک ا َِ ٟح َُّ ٙو َو ًِ ُس َک ا َِ ٟح َُّ ٙوَ٘ ٔ ٟاُ َُک َح ٌَّ ٙوا َِ ٟح َُّ ٨ة َح ٌّٙ
ت َواَلِ َ ِر ٔ
َواَلِ َ ِر ٔ
ق َٗ ِوَ ُٟ
ق َو َٔ ٓ ٩ِ ٣یضَٔ ٟ َّ٩
اٟشا ًَ ُة َح ٌَّّ ٙ
ار َح ٌَّ ٙو َّ
ک َح َاُ ٤ِ ٛت
َواُ ٨َّ ٟ
اػ ُِ ٤ت َؤَِِ ٟی َ
ک أَِ َ ٧ب ُت َوب ٔ َ
ک َت َوکَُِّ ٠ت َؤَِِ ٟی َ
ک آ َُ ٨ِ ٣ت َو ًََِ ٠ی َ
ک أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َوب ٔ َ
اُ ٠ٟض ََّ َٟ ٥
ک َخ َ

َس ِر ُت َوأَ ًِ َُ ٨ِ ٠ت أََ ِ ٧ت ِ ٔ َٟهٔی ََل ِ ٔ ََ ٟط لٔی َُيِ ٍُ َک َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ُت بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٪
َِف لٔی َ٣ا َٗ َّس ُِ ٣ت َو َ٣ا أَ َّ ِ
َٓاُ ٔ ِ
ِ ُت َوأَ ِ َ
ک ا َِ ٟح ُّٙ
ب ٔ َض َذا َو َٗا َ ٢أََ ِ ٧ت ا َِ ٟح َُّ ٙو َٗ ِوَ ُٟ
ہصیبق ،ایفسؿ ،انب رججی ،امیلسؿ ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن
یلصاہللہیلع فآہلفملسراتوکہیداعاماگنرکےتےھت،ہکایاہلل!ریتےیہےئلدمحےہ،وتیہآامسونںافرزنیماکربےہ،ریتےیہ
ےئل دمح ےہ وت یہ آامسونں افر زنیم اک امکل ےہ ریتے یہ ےئل دمح ےہ وت آامسؿ افر زنیمیک رفینش ےہ ،ریتا وقؽ قح ےہ ،افر دفزخ
قحےہافرایقتمقحےہ،ایاہللںیمریتاعیطموہںافرھجترپاامیؿالایافرھجترپیہرھبفہسایکافرریتییہرطػروجعایک،ریتی
یہ ودد ےس ںیم ےن دونمشں اک اقمہلب ایک افر ریتی رطػ روجع ایک۔ ریتی یہ ودد ےس ںیم ےن دونمشں اک اقمہلب ایک ،یھجت ےس ںیم
ڑگھجے اک ااصنػ اچاتہ وہں ،وت ریم ے اےلگ افر ےلھچپ ،اظرہ ،وپدیشہ ،انگوہں وک شخب دے ،وت ریما وبعمد ےہ ریتے وسا وکح  وبعمد

ںیہنمہےساثتبنبدمحمےنافراؿےسایفسؿےنایسرطحایبؿایکافراانتزایدہایبؿایکہک(،اتناقحلفوقکلاقحل)۔
رافی  :ہصیبق،ایفسؿ،انبرججی،امیلسؿ،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاہللعیمسفریصبےہ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللعیمسفریصبےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2239

ابو٣وسی
راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب ،ابوًث٤ا،٪
ٰ

وسی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َُ ٣
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

وَ ٪سٔ٤ی ٌّا َب ٔؼي ّ ٍا
َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
و ٪أَ َػ ََّ ٥و ََل َُائ ٔ ّبا َت ِسًُ َ
َف َٓ٨َّ ُٜا ِٔذَا ًََِ ٠وَ٧ا َٛبَّ ٍَِ٧ا َٓ َ٘ا َِ ٢ار َب ٌُوا ًَل َی أَ ِن ُٔ ٔشَٓ ٥ِ ُٜإََٔ ٥ِ َُّٜ٧ل َت ِس ًُ َ
َقی ّبا ث ُ َّ ٥أَتَی ًَل َ َّی َوأََ٧ا أَُٗو ُ ٢فٔی َن ِٔ ٔسی ََل َح ِو ََ ٢و ََل ُٗ َّو َة ِ ٔ ََّل بٔاہللٔ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َیا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ َٗ ٩ی ٕص ُٗ ََِ ١ل َح ِو ََ ٢و ََل ُٗ َّو َة ِ ٔ ََّل بٔاہللٔ
َٔ

ک بٔطٔ
َٓإَٔ َّ ٧ضا َ٨ِ ٛزْ ُٔ٨ُٛ ٩ِ ٣وزٔ ا َِ ٟح َّ٨ةٔ أَ ِو َٗا َ ٢أَ ََل أَ ُز َُّ ٟ

امیلسؿنب جب،امحدنبزدی،اویب،اوبنامثؿ،اوبومٰیسےسرفاتیرکےتںیہ اںوہںےنایبؿایکہکمہولگرفسںیمیبنیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتےھت ،سبجمہولگدنلبیرپڑچےتھوتریبکتےتہکآپےنرفامایہکا ےنافرپرن یرکف،متیسکرہبےافر
ریغاحرض وک ںیہن اکپرےت ہکلب مت ےننس فاےل دےنھکی فاےل وک اکپرےت وہ ،رھپ آپ ریمے اپس رشتفی الےئ اس فتق ںیم ا ےن دؽ
ح َؽ َف َل َُّق َة ِإ َّل ِنٹ َِّ
ح َؽ َف َل جُقَّ َة ِإ َّل ِنٹ﵀َِّ) د ہ ،اس ےئل ہک
﵀  ،د ہ راہ اھت ،آپ ےن ھجم ےس رفامای ہک اے دبعاہلل نب سیق ،وت َ(ل َ ْ
ںیمَا َ ْ
تنجےکزخاونںںیمےساکیزخاہنےہایرفامایہکںیممتوک(تنجاکزخاہن)ہنؤالتؤں۔
رافی  :امیلسؿنب جب،امحدنبزدی،اویب،اوبنامثؿ،اوبومٰیس

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

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللعیمسفریصبےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2240

راوی  :یحٌی ب ٩س٠امی ،٪اب ٩وہب٤ً ،زو ،یزیس ،ابواٟدي ًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟديِ ٍ ٔ َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ َّ ٪أَبَا بَ ُِکٕ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِْ ٤زو ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ائ أَ ِزًُو بٔطٔ فٔی َػ ََلت ٔی َٗا ََّ ١ِ ُٗ ٢
ِّ
اٟؼ ِّس َیَ ٙرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ٢ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔی زُ ًَ ّ
اُ ٠ٟض َّ٥

ِنِّٔی هَ ُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسی ُه٤ِّ ٠ا َٛثٔي ّ ٍا َو ََل َي ِِ َٔف اٟذُّ َّ َ ٧
ور اَّ ٟزح ٔی ُ٥
ک أََ ِ ٧ت ا ُِ ُٔ َِ ٟ
َف ّة َِٔ َّ ٧
ُوب َِٔل أََ ِ ٧ت َٓاُ ٔ ِ
ُ
َِف لٔی ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س َٔک ََ ٔ ِِ ٣

ییحی نب امیلسؿ ،انب فبہ ،رمعف ،سیدی ،اوبا،ریخ ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیلہنع ےن یبن یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس رعض ایکہک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس! ےھجم وکح داع
لل َّ
َ
ت
ْ
ھ
ف
ْ
ّ
َ
س
َ
ت
ط
ل
ُ
ُ
ط
َ
َ
ل
َ
ْ
ع
غ
ُ
ِ
نِم
ن َف ف ِ ْزز َِل ْ
ؤالتدےئجیوجںیمامنزںیمڑپاھرکفں،آپےنرفامایہکہید ہ(،،ا ّم ِإ ِت مْ ُت ِ ی مًا ز
ب ِجإ ّل َأ ْ َ
ًَا َف َلجَ ْف ِ ُززاَُّت َ
ع َم
ِْ
ن الْغ َ ُفو ُر ارلَّ ِِحُ) ینع اے اہلل! ںیم ےن ا ےن آپ رپ تہب ملظ ایک ےہ افر ریتے وسا وکح  انگہ وک ےنشخب فاال
ن َأ ْ َ
ِک َغ ْف ِ َزز ًة ِإ َّ َ
ںیہن،اسےئلوتےھجما ےناپسےسرفغمتاطعرک،ےبکشوتےنشخبفاالرہمابؿےہ۔
رافی  :ییحینبامیلسؿ،انبفبہ،رمعف،سیدی،اوبا،ریخ،دبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللعیمسفریصبےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2241

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوہ ،حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہا

رع َوةُ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َ ٍنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
اب َح َّسثَىٔی ُ ِ

َح َّسثَ ِتطُ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠جبِ ٍٔی ََِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
ک َو َ٣ا َر ُّزوا
اٟش ََلَ٧ ٦ا َزانٔی َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ َٗ ِس َسِ َٗ ٍَ ٔ٤و َِ َٗ ٢و َٔ ٣
ک
ًََِ ٠ی َ
دبعاہلل نب وی ف ،انبفبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ
ایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکربجلیےنھجمےساکپررکاہکہکاہللےناہمتریوقؾیکابتنس یافروجاںوہںےنھجت
وکوجابدایفہیھبنسایل۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽ،ہکآپد ہدےیجیہکاہللاسابترپاقدرےہ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽ،ہکآپد ہدےیجیہکاہللاسابترپاقدرےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2242

ًیسیً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابوا٤ٟولی٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سرً ،بساہلل ب ٩حش ،٩حرضت جابزب٩
راوی  :ابزاہی ٥ب٨٣ ٩ذر ٩ٌ٣ ،بٰ ٩
ًبساہلل س٠یم رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ُ ٌِ ٣بِ َُٔ ً ٩یسی َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٤َ ٟوالٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َ٩
ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ یُ َح ِّس ُث ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ي ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َ ٍنٔی َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
یم َٗا َ ٢ک َ َ
اٟش َُّ ٔ ٠

ُقآ َٔ ٪ي ُ٘و ُِٔ ٢ذَا َص َّ ٥أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛبٔاَلِ َ ِ٣ز ٔ َٓ ِ٠ي َ ِ ٍ ٍَِ ٛ
َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌَُ ِّ ٥ُ ٠أَ ِػ َحابَ ُط ٔاَل ِستٔ َد َار َة فٔی اَلِ ُ ُ٣ورٔ ک ُ َِّ ٠ضا َ٤َ ٛا ي ٌَُ ُِّ ٤ُ ٠ض ُِّ ٥
اٟش َور َة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
يـ ٔة ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ُ٘ َِّ ١
ک
َف َ
َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َُٔ ٩ِ ٣يِ ٍ ٔا ِٔ َ ٟ
ک َٓإَٔ َّ ٧
ک َِٔ ٓ ٩ِ ٣ـَ ٔ ٠
ک َوأَ ِس َت ِ٘ ٔس ُر َک بٔ ُ٘ ِس َرت َٔک َوأَ ِسأََ ُٟ
اُ ٠ٟض َِّ ٥نِّٔی أَ ِس َتدٔي ٍُ َک بٔ ٌٔ َِ ٔ٤٠
وب َّ
اُ ٠ٟض ََّٓ ٥إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َت ٌِ ََ ٥ُ ٠ص َذا اَلِ َ َِ ٣ز ث ُ َُّ ٥ت َش ِّ٤یطٔ بٔ ٌَ ِئ٨طٔ َخي ِ ّ ٍا لٔی فٔی
َت ِ٘ ٔس ُر َو ََل أَ ِٗس ُٔر َو َت ٌِ ََ ٥ُ ٠و ََل أَ ًِ ََ ٥ُ ٠وأََ ِ ٧ت ًَ ََّل ُ ٦ا ُِ ُِ ٟی ٔ
َّس ُظ لٔی ث ُ َّ ٥بَارٔ ِک لٔی ٓ ٔیطٔ َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥وِ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت
ًَا ٔج ٔ ١أَ ِ٣زٔی َوآ ٔجٔ٠طٔ َٗا َ ٢أَ ِو فٔی زٔیىٔی َو ٌََ ٣أِی َو ًَاٗ ٔ َب ٔة أَ ِ٣زٔی َٓا ِٗ ُس ِر ُظ لٔی َو َي ِّ ِ
ا٪
َت ٌِ َ ٥ُ ٠أَُ َّ ٧ط َ ٌَّ لٔی فٔی زٔیىٔی َو ٌََ ٣أِی َو ًَاٗ ٔ َب ٔة أَ ِ٣زٔی أَ ِو َٗا َ ٢فٔی ًَا ٔج ٔ ١أَ ِ٣زٔی َوآ ٔجٔ٠طٔ ٓ ِ ٔ
َاِص ِٓىٔی ًَ ُِ ٨ط َوا ِٗ ُس ِر لٔی ا َِ ٟدي ِ َ ٍ َح ِی ُث ک َ َ

ث ُ ََّ ٥ر ِّؿىٔی بٔطٔ

اربامیہ نب ذنمر ،نعم نب ٰیسیع ،دبعارلنمح نب اوباومل ی ،دمحم نب دکنمر ،دبعاہلل نب نسح ،رضحت اجربنب دبعاہلل ،یمل ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا ےن احصہب وک امتؾ اومر ںیم ااختسرہ یک
میلعتدی سجرطحرقآؿیک وسرتاھکسےتےھت،آپ ےنرفامایہک بجمت ںیم ےس وکح صخش یسکاکؾاکارادہرکےوتدفرتعک
امنز ڑپ ےھ ،وج رفض ہن وہ (لفن وہ) رھپ ےہک ہک اے اہلل! ںیم ریتے ملع ےک لیفط اس اکؾ ںیم ریختی اچاتہ وہں افر ھجت ےس
دقرتاچاتہوہں،ریتیدقرتےکلیفطافرریتا لضاچاتہوہں،وتیہدقرتراتھکےہ،ھجموکدقرتںیہنےہ،افروتیہملعراتھک
ےہ،ھجموکملعںیہنےہ،وتیہبیغ یکابوتںوکاجےننفاالےہ،ایاہللارگوتاجاتنےہ،ہکہیاکؾ(اہیںرپا ےناکؾاکانؾےلرک)ریمے
ےئلیفااحلؽایآ ہدہےکےئلرتہبےہ،رافیےناہکایویںاہک،ریمےدنیافرداینافرااجنؾےکےئلرتہبےہ،وتاسوکریمیتمسق
(دقمر)ںیمرکدے،افراسوکآ اسؿرک،رھپاسںیمربتکدے،ایاہللارگوتاجاتنےہہکہیاکؾریمےدنیافرداینافرااجنؾےک
ےئلرباےہایویںرفاماییفااحلؽایآ ہدہےکےئلرباےہوتوتاسوکھجمےساٹہدےافررھپوجارمرتہبوہاہجںوہریمےےئلدقمررک
دے،رھپاسرپھجموکرایضافروخشرھک۔
رافی  :اربامیہ نب ذنمر ،نعم نب ٰیسیع ،دبعارلنمح نب اوباومل ی ،دمحم نب دکنمر ،دبعاہلل نب نسح ،رضحت اجربنب دبعاہلل ،یمل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تابولقبوہےناکایبؿ...
اہللاعت یےکملل ٹ

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یےکملل ٹتابولقبوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2243

٣وسی بً٘ ٩بہ ،سا ،٥ٟحرضت ًبس اہلل
راوی  :سٌیس ب ٩س٠امی ،٪اب٣ ٩بارکٰ ،

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩ساِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أَ ِٛثَ ٍُ َ٣ا ک َ َ
َح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٣ُ ٩
وب
ٕ ََل َو ُٔ ٠ِّ َ٘ ٣ب ا ِٔ ُ٠ُ٘ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِحُ ٔ ٠

دیعس نب امیلسؿ ،انب شابرک ،ومٰیس نب ہبقع ،اسمل ،رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسارثکاسرطحمسقاھکایرکےتےھت،مسقےہاسیکوجدولںوکریھپےنفاالےہ۔
رافی  :دیعسنبامیلسؿ،انبشابرک،ومٰیسنبہبقع،اسمل،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسارماکایبؿہکاہللاعت یےکاکیمکوس(اننونے)انؾںیہ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اسارماکایبؿہکاہللاعت یےکاکیمکوس(اننونے)انؾںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2244

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٪َّ ٔ ِ ٢
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

ِهَّلِل تٔ ِش ٌَ ّة َوتٔ ِشٌٔي َن ا ِس ّ٤ا ٔ٣ائ َ ّة ِ ٔ ََّل َواح ّٔسا َ ٩ِ ٣أَ ِح َؼاصَا َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَ ِح َؼ ِي َ٨ا ُظ َحٔٔوِ َ٨ا ُظ
اوباامیلؿ ،بیعش ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللاعت یےکاننونےانؾںیہ،وجصخشاؿانومںوکایدرکےل،وتفہتنجںیمدالخوہاگ،اخضنناہ
ےکینعمںیہ،،خفؼناہ(،ینعمہےناسوکایدرکایل)ےہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یےکانومںےکذرےعیوساؽرکےنافراسےکذرےعیامےنگنانپہامےنگناکایب...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یےکانومںےکذرےعیوساؽرکےنافراسےکذرےعیامےنگنانپہامےنگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2245

راوی ً :بساٌٟزیز ،بً ٩بساہلل ٣ ،اٟک ،سٌیسب ٩ابی سٌیس٘٣ب ٍی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُ ٍ ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ
َ ُ
اط ُط َٓ َِ ٠ي ِِ ُٔ ٨ـ ُط بٔ َؼٔ َٔ ٔ ٨ة ث َ ِوبٔطٔ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
َف َ
ک أَ ِر َٓ ٌُ ُط
ک َر ِّب َو َؿ ٌِ ُت َج ِٔ ٨يی َوب ٔ َ
ت َو َِ ٟی ُ٘ ِ ١بٔا ِسَ ٔ٤
َو َسَٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا َجا َئ أ َح ُسَ ٔ ٥ِ ٛ
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ١
َِف ََ ٟضا َوِ ٔ ِ ٪أَ ِر َس َِ ٠ت َضا َٓا ِحَٔوِ َضا ب ٔ َ٤ا َت ِحٔ َُى بٔطٔ ً َٔبا َز َک اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن َتا َب ٌَ ُط َی ِحٌَی َوبٔ ِ ُ
ِ ٔ ِ ٪أَ َِ ٣شَ ِٜت َن ِٔ ٔسی َٓاُ ٔ ِ
َکیَّا َئ
 ١بِ َُ ٩ز َ ٔ
ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َزا َز ُز َصي ِ ْ ٍ َوأَبُو َؿ َِ ٤ز َة َوِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َوا ُظ ابِ ُِ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دبعازعلسی ،نب دبعاہلل  ،امکل ،دیعسنب ایب دیعس ربقمی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن

رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکح  صخش ا ےن رتسب رپ اجےئ وت اس وک اچےیہ ہک ا ےن ڑپکے وک وکےن ےس اس وک نیت ابر اھجڑ ےل۔ افر ہی
ِل
ْ خفَ
ٹ
تَفْ
َ
ش
کال َّضا جِن َن۔ییحیافر
ب َف َصغ ْ ُت َ ْ ِ ٹ
َنِ ٹ ِش ِ ٹَ
ن َأ ْرفَعُ ُش ِإ ْؿ َأمْ َش ْک َت ِسی َفعْف ِ ْززل َھا َف ِإ ْؿ َأ ْر َسل َت َھا َف ْ ج ْػ َھا ِ ٹ َئ َ ْ َ ُ
ع َد َ
ےہکِ ،،نٹ ْ م َِک َر ِّ
ج َف ِ ٹ َ
رشبنبلضفمےناسیکاتمتعبںیمدیبعاہلل ےساںوہں ےندیعس ےساںوہںرضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےساںوہں ےن
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیایکےہافرزریہافراوبرمضہافراامسلیعنبزرکایےناسوکاسیکزایدیتےکاسھترفاتیایک
ےہ۔ہکدیبعاہلل،دیعسےسفہا ےنفادلےسفہاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع ےسفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ
افرانبالجعؿاسوکدیعسےس،فہاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دبعازعلسی،نبدبعاہلل،امکل،دیعسنبایبدیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یےکانومںےکذرےعیوساؽرکےنافراسےکذرےعیامےنگنانپہامےنگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2246

راوی ٣ :ش ،٥٠طٌبہً ،بسا٠٤ٟک ،ربعی ،حرضت حذئہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا أَ َوی ِلٔ َی
َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩حُ َذ ِي َٔ َة َٗا َ ٢ک َ َ

َٔفا ٔططٔ َٗا ََّ ٢
ور
ک أَ ِح َیا َوأَ ُُ ٣
وت َؤِذَا أَ ِػ َبحَ َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َّأ ٟذی أَ ِح َیاَ٧ا َب ٌِ َس َ٣ا أَ َ٣ا َت َ٨ا َوِ َِٔ ٟیطٔ اُ ٨ُّ ٟظ ُ
اسَ ٔ٤
اُ ٠ٟض َّ ٥ب ٔ ِ
َ

ملسم،ہبعش،دبعاکلمل،ریعب ،رضحتیذ ہفریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ اںوہںےنایبؿ ایکہکیبن یلصاہللہیلعفآہل
لل َّ
ْ
ل
ھ
ج
ش
َ
ُ
َ
ت افر بج حبص رفامےت ےھت ،ا َمْ ُد ﵀َِّ ّالِق
فملس بج رتسب رپ رشتفی ےل اجےت ےھت وت ہی رفامےت ےھت۔ ا ّم ِنٹ ْ م َِک َأ ْ َج َف َأ ُم ُ
ُ
ب َم َأ َم َ ََ َف ِإل َ ْن ِشا ّلن ُسو ُر۔
َأ ْ َج َن َ ٹ ْ َ
رافی  :ملسم،ہبعش،دبعاکلمل،ریعب،رضحتیذ ہفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یےکانومںےکذرےعیوساؽرکےنافراسےکذرےعیامےنگنانپہامےنگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2247

راوی  :سٌس ب ٩حٔؽ ،طيبا٨٣ ،٪ؼور ،ربعی بُ ٩حاغِ ،طہ بُ ٩ح ،حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِ َط َة بِ ِّٔ ُ ٩
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
ُحا ٕ
اَٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َ ٢ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا َط ِي َبا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩
غ ًَ َِ َ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا أَ َخ َذ َِ ٣ـ َح ٌَطُ َّٔ ٩ِ ٣
است َِی َ٘ َى َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َّأ ٟذی
ک ُ ٤ُ َ ٧
اِ ٠ٟی َٔٗ ١ا َ ٢بٔا ِسَ ٔ٤
وت َوِ َ ٧ح َیا َٓإٔذَا ِ

أَ ِح َیاَ٧ا َب ٌِ َس َ٣ا أَ َ٣ا َت َ٨ا َؤَِِ ٟیطٔ اُ ٨ُّ ٟظو ُر

دعس نب صفح ،ابیشؿ ،وصنمر ،ریعب نب  جاش ،رخہش نب  ج ،رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن
ش
ت َف َبح ْ َنا( ،ہک
ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک بج اینپ وخاب اگہ ںیم رشتفی ےل اجےت وت رفامےتِ ، ،نٹ ْ م َِک َ ُن ُ
ُ
ریتےانؾےسمہرمےتںیہافرزدنہوہےتںیہ)افربجدیباروہےتوترفامےتہک(الْجَمْ ُد َ
ب َم َأ َم َ ََ َف ِإل َ ْن ِشالنّ ُسو ُر)
﵀ِّ َّالِق َأ ْ َج َن َ ٹ ْ َ
۔
رافی  :دعسنبصفح،ابیشؿ،وصنمر،ریعبنب جاش،رخہشنب ج،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یےکانومںےکذرےعیوساؽرکےنافراسےکذرےعیامےنگنانپہامےنگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2248

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ساَ ،٥ٟکیب ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِ ٩ساَ ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
ِ
اَ ٪و َج ِِّ ٨ب َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ج ِّ٨ب ِ َ٨ا َّ
اس ٔ ٥اہللٔ َّ
ا٪
اٟظ ِی َل َ
اٟظ ِی َل َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و أَ َّ ٪أَ َح َس ُٔ ِ ٥ِ ٛذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪یأت َٔی أَصِ َ٠طُ َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ ِ

ا ٪أَبَ ّسا
َ٣ا َر َز ِٗت َ َ٨ا َٓإُٔ َّ ٧ط ِ ٔ ِ ٪يُ َ٘ َّس ِر بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َوَْ ٟس فٔی ذََ ٔ ٟ
رض ُظ َط ِی َل ْ
ک َ ٥َِ ٟي ُ ُّ

ہبیتق نب دیعس ،رجری ،وصنمر ،اسمل ،رک بی ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
لل َّ
ھ
ُ
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ مت ںیم ےس وکح  صخش اینپ ویبی ےس تبحص اک ارادہ رکے وت ےہک (ا َّم َٹخ ِّجن ْنٹ َنا

ق )،ارگاستبحصےسوکح افالداؿدفونںےکدقمرںیموہح وتاطیشؿاسوکیھبکرضرہناچنہپےئ
حال َّش ْن َغا َؿ َم َر َز ْ َ َ
ال َّش ْن َغا َؿ َف َ ٹ ِّ ْ ٹ
اگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،وصنمر،اسمل،رکبی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یےکانومںےکذرےعیوساؽرکےنافراسےکذرےعیامےنگنانپہامےنگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2249

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ش٤٠ہٓ ،ـی٨٣ ،١ؼور ،ابزاہی ،٥ہ٤اً ،٦س ب ٩حات٥

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة َح َّسث َ َ٨ا ُٓ َـ ِی ُْ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼو ٕر ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ص َّ٤اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی
اس َ ٥اہللٔ َٓأ َ َِ ٣شَٓ ٩َ ِٜک ُ ِ١
َ ٔ ١لِکبٔی ا َِ ٤َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟة َٗا َِٔ ٢ذَا أَ ِر َسَِ ٠ت ٔ َلِکبَ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت أ ُ ِر ٔس ُ
ََک َت ِ
ک ا َِ ٤َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟة َوذ َ ِ

اق َٓ َدزَ ََٓ ٚک ُ ِ١
َؤِذَا َر َِ ٣ی َت بٔا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ

دبعاہللنبہملسم،لیضف،وصنمر،اربامیہ،امہؾ،دعنباحمتےسرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےنایبؿایکہکںیمےنیبنیلصاہللہیلع
فملس ےس وساؽ ایک افر رعض ایک ہک ںیم اھکسےئ وہےئ وتکں وک (اکشر) رپ وھچڑات وہں (اس اک ایک مکح ےہ) آپ ےن رفامای بج وت
اھکسای وہا  ات وھچڑے افر وت ےن اہلل اک انؾ ےل ایل وہ افر اؿ وتکں ےن اس اکشر وک رفک راھک وہ وت اھک ول افر بج مت رعماض (ریت سج

ںیم"رپ"ہنوہ)کنیھپرکامرفافراسےکمسجوکاھپڑڈاےلوتاھکؤ۔
رافی  :دبعاہللنبہملسم،لیضف،وصنمر،اربامیہ،امہؾ،دعنباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یےکانومںےکذرےعیوساؽرکےنافراسےکذرےعیامےنگنانپہامےنگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2250

راوی  :یوسٕ ب٣ ٩وسی ،ابوخاٟس ،اح٤ز ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت ًائظہ

رع َو َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗاُٟوا
َح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اَلِ َ ِح َ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت صٔظَ َا ٦بِ َِ ُ ٩
رش ٕک َیأِتُوَ٧ا بِٔ ُ٠ح َ٤ا ََٕ ٪ل ِ َ ٧سرٔی َی ِذ ُُ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِ ٔ ََّ ٪صا صُ َ٨ا أَٗ َِوا ّ٣ا َحس ْ
اس َ ٥اہللٔ ًََِ ٠ی َضا أَ ََِ ٦ل َٗا َ٢
َک َ
وِ ٪
ٔیث ًَ ِض ُسص ُِ ٥بٔ ٔ ِ
اس َ ٥اہللٔ َوکُُ٠وا َتا َب ٌَ ُط َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤و َّ
اٟس َرا َو ِرز ٔ ُّی َوأ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ
َِکوا أَْمُتْن ِ
اذ ُ ُ
وی ف نب ومیس ،اوباخدل ،ارمح ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ولوگں ےن رعض ایک ای
روسؽ اہلل! ھچکولگ اےسی ںیہ نج اک زامہن رشک ےس رقبی ےہ(ینع ےئن ےئن املسمؿ وہےئ ںیہ) فہ ریمے اپس وگتش ےل رک
آےتںیہافرںیمہولعمؾںیہنوہاتہکفہاسرپاہللاکانؾےتیلںیہایںیہنآپےنرفامایمتاہللاکانؾےلولافراھکؤدمحمنبدبعارلنمح
افردرافردیفااسہمنبصفحےنایکساتمتعبںیمرفاتییکےہ۔
رافی  :وی فنبومیس،اوباخدل،ارمح،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ

اہللاعت یےکانومںےکذرےعیوساؽرکےنافراسےکذرےعیامےنگنانپہامےنگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2251

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،ہظاٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ؿ َّهی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ َٜبظَ ي ِ ٔن ي َُش ِّیم َویُ َٜبِّ ٍُ
صفحنبرمع،اشہؾ،اتقدہ ،رضحتاسن ےسرفاتی رکےتںیہہک یبنیلصاہللہیلع فملسےندفکڈنیےھرقابؿ ےئکنجرپ آپےن
مسباہللاہللاربکاہک۔
رافی  :صفحنبرمع،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یےکانومںےکذرےعیوساؽرکےنافراسےکذرےعیامےنگنانپہامےنگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2252

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،اسوز بٗ ٩یص ،حرضت ج٨سب

َح
َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اَلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ُِ ٩ج َِ ٨س ٕب أَُ َّ ٧ط َطض ٔ َس أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
اس ٔ ٥اہللٔ
ِی َو ََ ٥ِ َٟ ٩ِ ٣ی ِذبَحِ ََِٓ ٠ی ِذبَحِ ب ٔ ِ
َػلَّی ث ُ ََّ ٥خ َل َب َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ذبَحَ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي َُؼل َِّی ََِٓ ٠ی ِذبَحِ َ٣کَاَ َ ٧ضا أ ُ ِ َ
صفح نبرمع ،ہبعش ،اوسد نب سیق ،رضحت دنجب ےس رفاتی رکےت ںیہہک اںوہں ےن اہکہک فہرحن ےکدؿ یبن یلص اہلل ہیلعفملس
ےکاسھتوموجدےھتآپ ےنامنزڑپیھرھپہبطخڑپاھافررفامایہکسجےنامنزےسےلہپذحبایکےہفہاسیک ہگج دفرسااجونرذحب
رکےافرسجےنذحبںیہنایکےہفہاہللاکانؾےلرکذحبرکے۔

رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اوسدنبسیق،رضحتدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یےکانومںےکذرےعیوساؽرکےنافراسےکذرےعیامےنگنانپہامےنگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2253

راوی  :ابونٌی ،٥ورٗا ًبساہلل ب ٩زی٨ار حرضت اب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا َو ِر َٗا ُئ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ز ٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

ٕ بٔاہللٔ
َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائَٔ ٥ِ ُٜو َ ٩ِ ٣ک َ َ
اَ ٪حأّٟٔا ََِٓ ٠ی ِحِ ٔ ٠

اوبمیعن،فراقدبعاہللنبدانیر رضحتانبرمعےسرفاتی رکےتںیہاںوہںےنایبؿ ایکہکیبنیلصاہللہیلعفملس ےن رفامایا ےنآابؤ
یکمسقہناھکؤافرسجصخشوکمسقاھکینیہےہوتفہاہللاعت ییکمسقاھکےئ۔
رافی  :اوبمیعن،فراقدبعاہللنبدانیررضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت ییکذاتفافصتافراامسءےکقلعتموجذرکایکاجاتےہاساکایبؿ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت ییکذاتفافصتافراامسءےکقلعتموجذرکایکاجاتےہاساکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2254

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی٤ً ،زو ب ٩ابی سٔیا ٪ب ٩اسیس ب ٩جاریہ ث٘فی ،جو بىی زہزہ ٛے ح٠یٕ ت٬ے اور حرضت
ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ٛے سات٬یوں ٣یں ت٬ے حرضت ابوہزیزہ

ا ٪بِ ٔ ٩أَسٔی ٔس بِ َٔ ٩جارٔیَ َة َّ
یٕ َ ٔ ٟبىٔی ُزص َِز َة
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
اٟث َ٘ف ُّٔی َحْ ٔ ٠
رش ّة ُٔ ٨ِ ٣ض ُِ ٥خب َ ِی ْب اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
َوک َ َ
اب أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ًَ ٥َ ٠

َٓأ َ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُٔ ً ٩یاقٕ أَ َّ ٪ابِ ََ ٨ة ا َِ ٟحارٔ ٔ
وسی َي ِش َت ٔح ُّس ب ٔ َضا َٓ َ٤َّ ٠ا
اس َت ٌَ َار َٔ ٨ِ ٣ضا َُ ٣
ث أَ ِخب َ َ ٍ ِت ُط أَُ َّ ٧ض ِ ٥ح ٔي َن ا ِج َت ٌَُ ٤وا ِ
ْصعٔی
َحَ ٔ ٟ ٔ ٦ی ِ٘ ُتُ٠و ُظ َٗا َُ ٢خب َ ِی ْب اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی َوَِ ٟش ُت أُبَالٔی ح ٔي َن أ ُ ِٗ َت ُ
ِ ٣ُ ١ش٤ّ ٔ ٠ا ًَل َی أَ ِّی ٔط ٕٓ ٙک َ َ
ِ ُجوا ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ ٟ
ََ
اِ ٪هَّلِل ََ ِ ٣
ک فٔی ذَا ٔ
ت ِاْل ٔ َٟطٔ َوِ ٔ َِ ٪يظَ أ ِ یُ َبارٔ ِک ًَل َی أَ ِو َػا ٔٔ ٢ط ِ٠و ٕ ُ٤َ ٣زَّ َٔ َٓ َ٘ َت َُ ٠ط ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٓأ َ ِخب َ َ ٍ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوذََ ٔ ٟ
أَ ِػ َحابَطُ َخب َ َ ٍص َُِ ٥ی ِو َ ٦أ ُ ٔػيبُوا
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رمعفنبایبایفسؿنبادیسنباجرہییفقث،وجینبزرہہےکفیلحےھتافررضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیل
ہنع ےک اسویھتں ںیم ےھت رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دس
آدویمںوکاجیھبنج ںیمرضحتبیبخااصنرییھبےھتزرہیاکایبؿےہہکھجمےسدیبعاہللنبایعضےنایبؿایکہکاوکناحرثیک
خریضاہللاعتٰیل ہنع وک لتقرکےن ےک ےئل عمجوہےئ وت بیبخ ےنتنباحرہث ےس اکیاخرتہایل
یٹیبےن ربخ دی ہک بج ولگ ٹ ٹ ٹ
اتہکاسےسافصح رکںیبجفہولگ جؾےس اوکنلتقرکےنےکےئلےلکنوتبیبخااصنریےنہیرعشڑپاھافربجںیماملسمؿ
وہےنیکاحتل ںیملتق ایک اجؤںوتےھجم رپفاہ ںیہنہکاہلل ےئلیکسکرکفنرپریمارگان وہاگافرہیریمارماناہللیکذات ںیمےہ افر
ارگفہاچےہوتڑکٹےڑکٹےےئکوہےئوجڑفںرپربتکانزؽرکےاگانچہچنانباحرہثےنبیبخوکلتقرکڈاالآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفملسےنا ےنااحصبوکاؿیکربخایبؿیکسجدؿہکفہتبیصمںیمالتبمےئکےئگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،رمعفنبایبایفسؿنبادیسنباجرہییفقث،وجینبزرہہےکفیلحےھتافررضحتاوبرہریہریض
اہللاعتٰیلہنعےکاسویھتںںیمےھترضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاہللاعت یمتوکاینپذاتےسڈرااتےہ۔...

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللاعت یمتوکاینپذاتےسڈرااتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2255

راوی ٤ً :زب ٩حٔؽ بُ ٩یاث ،حٔؽ بُ ٩یاث ،اً٤ع ،ط٘یً ،ٙبس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
ک َُح ََّ ٦ا ََِ ٟٔواح َٔع َو َ٣ا أَ َح ْس أَ َح َّب َِِٔ ٟیطٔ ا ِِ ٤َ ٟس ُح ٔ ٩ِ ٣اہللٔ
َٗا َ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٕس أَُِيَ ٍُ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١ذََ ٔ ٟ
رمعنب صفح نب ایغث ،صفح نب ایغث ،اشمع ،قیقش ،دبعاہلل آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن
رفامایاہللاعت یےسزایدہوکح ریغتدنمںیہنایسےئلاسےنےبایحح یکابوتںوک جاؾایکےہافراہللےسزایدہیسکوکرعتفیدنسپ
ںیہنےہ۔
رافی  :رمعنبصفحنبایغث،صفحنبایغث،اشمع،قیقش،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللاعت یمتوکاینپذاتےسڈرااتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2256

راوی ً :بسا ،٪ابوح٤زہ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ َٟ ٢ا َخ ََٙ ٠اہللُ

غ ِ ٔ ََّ ٪ر ِح ًَٔ٤ی َت ُِِ ٔ ٠ب ُ ََـ ٔيی
ا َِ ٟدَ َٛ َِٙ ٠ت َب فٔی َ ٔ ٛتابٔطٔ َوص َُو یَِٜت ُُب ًَل َی َن ِٔ ٔشطٔ َوص َُو َو ِؿ ٍْ ً ٔ َِ ٨س ُظ ًَل َی ا ِِ ٌَ ٟز ٔ

دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفملسےسرفاتیرکےتںیہآپےنرفامایہک
بجاہللاعت یےن ولخمؼ وکدیپا ایکوتاینپ اتب ںیماھکل فہ اینپذاتےک قلعتماتھکل ےہ وجاس ےکاپسریھک وہح  ےہاس ںیم اھکل
وہاےہہکریمیرتمحریمے بضرپاغ بلےہ۔
رافی  :دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللاعت یمتوکاینپذاتےسڈرااتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2257

راوی ٤ً :زب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َّ
ََکنٔی
ََکنٔی فٔی َن ِٔ ٔشطٔ ذ َ ِ
ََکتُ ُط فٔی َن ِٔ ٔسی َوِ ٔ ِ ٪ذ َ َ
ََکنٔی َٓإ ٔ ِ ٪ذ َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢اہللُ َت ٌَال َی أََ٧ا ً ٔ َِ ٨س هَ ِِّ ًَ ٩بسٔی بٔی َوأََ٧ا َُ ٌَ ٣ط ِٔذَا ذ َ َ
ُقبِ ُت ِ ٔ َِ ٟیطٔ بَا ًّا َوِ ٔ ِ٪
ُق َب ِلٔ َ َّی ذ ٔ َرا ًّا َت َ َّ
ُقبِ ُت َِِٔ ٟیطٔ ذ ٔ َرا ًّا َوِ ٔ َِ ٪ت َ َّ
ُق َب ِلٔ َ َّی بٔ ٔظبِ ٍ ٕ َت َ َّ
ََکتُ ُط فٔی َََ ٣ل ٕ َخيِ ٍ ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥وِ ٔ َِ ٪ت َ َّ
فٔی َََ ٣ل ٕ ذ َ ِ

أَ َتانٔی یَ ِ٤شٔی أَ َت ِي ُت ُط َص ِز َو َّ ٟة

رمعنب صفح ،صفح،اشمع ،اوباصحل،اوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتیرکےت ںیہہکیبن یلصاہللہیلعفملسےن رفامایہکاہلل
اعت ی رفامات ےہ ںیم ا ےن دنبے ےک امگؿ ےک اسھت وہں وج ریمے قلعتم فہ راتھک ےہ افر ںیم اس ےک اسھت وہں بج فہ ےھجم اید
رکےارگفہےھجما ےندؽ ںیمایدرکاتےہوتںیمیھب اسوکا ےندؽںیمایدرکاتوہں افرارگےھجمامجتعںیمایدرکےوتںیمیھب
اےسامجتعںیمایدرکاتوہںارگفہھجمےساکیابتشلرقبیوہوتںیماکیسگاسےکرقبیوہاتوہںافرارگفہاکیسگرقبی
وہاتےہوتںیماسےسدفونںاہوھتںےکالیھپؤےکرباربرقبیوہاتوہںافرارگفہریمیرطػلچرکآےئوتںیماسیکرطػ
دفڑرکآاتوہں۔

رافی  :رمعنبصفح،صفح،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللاعت یمتوکاینپذاتےسڈرااتےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2258

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،ح٤از٤ً ،ز و جابز بً ٩بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زَ َِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة ُٗ ِ ١ص َُو ا َِ٘ ٟاز ٔ ُر
ک َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِو َٔ ٩ِ ٣ت ِحتٔ أَ ِر ُج٥ِ ُٜٔ٠
ًَل َی أَ َِ ٪ی ِب ٌَ َث ًََِ ٠یَ ًَ ٥ِ ُٜذا ّبا َِٔ ٓ ٩ِ ٣وَٗٔٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أًَُوذُ ب ٔ َو ِجض ٔ َ
َِّس
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أًَُوذُ ب ٔ َو ِجض ٔ َ
ک َٗا َ ٢أَ ِو یَِ٠ب ٔ َشٔ ٥ِ ُٜط َی ٌّا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا أَي َ ُ

عل َ ُک
ُ
ؤ َْ
ال ِد ُر َ َیَل َأ ْؿ َی ْیٹغ َ َت َ ْن ْم﴾ینعآپ د ہ
﴿ق ُ َ
ہبیتقنبدیعس،امحد،رمعفاجربنبدبعاہللےسرفاتیرکےتںیہہکبجہیآتی ْ
دےئجی ہک فہ اس ابت رپ اقدر ےہ ہک مت رپ اہمترے افرپ ےس ذعاب ےجیھب ارتی وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اوعذ وبکھج (ںیم
ٹخ ُک
ت َأ ْر ُ ل ِ ْم)(اہمترےاپؤںےکےچینےس)وتیبنیلصاہللہیلعفملس
ریتےرہچےیکانپہاماتگنوہں)رھپاہللاعت یےنرفامای( َأ ْفنِمْ َ ْ ِ
َ َن ْل ِنٹ َشُک
ِ
ْ
ش)(ایمتوک رفہقدنبیںیم التبمرک دے) وتیبن یلصاہللہیلعفملسےن رفامایہیآاسؿ
م
ےنرفامایاوعذوبکھجاہللےن رفامای(أ ْف
ًَ
ےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امحد،رمعفاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاتہکریمیآوھکنںےکاسےنمریتیرپفرشیکاجےئ۔...

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاتہکریمیآوھکنںےکاسےنمریتیرپفرشیکاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2259

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١جویزیہ٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َک َّ
اٟس َّجا َُ ٨ِ ٔ ً ٢س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ُج َویِز ٔ َی ُة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢ذُ ٔ َ
َٓ َ٘ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ ََل َی ِدفَی ًََِ ٠ی ٪َّ ٔ ِ ٥ِ ُٜاہللَ َِ ٟی َص بٔأ َ ًِ َو َر َوأَ َط َار ب ٔ َی ٔسظ ِٔلٔ َی ًَ ِئ٨طٔ َوِ ٔ َّ ٪ا ِٔ ٤َ ٟشیحَ َّ
اٟس َّجا َ ٢أَ ًِ َو ُر ا ٌَِ ٟي ِ ٔن ا ُِ ٟی ِ٤ى َی َٛأ َ َّ٪
ًَ ِي َُ ٨ط ً ٔ ََ ٨ب ْة كَآ َٔی ْة
ومیسنباامسلیع،وجریہی،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمداجؽاکذرکایک
ایگوتآپےنرفامایاہللمترپوپدیشہںیہنرہاتکس،اہلل اعت یاکانؾںیہنےہافرا ےناہھتےساینپآوھکنںیکرطػااشرہرکےتوہےئ
رفامایہکحیسمداجؽداںیئآھکناکاکانےہوگایہکاسیکآھکناوگنرےہسجںیمونرںیہنےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،وجریہی،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاتہکریمیآوھکنںےکاسےنمریتیرپفرشیکاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2260

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َٗ َتا َزةُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢

َ
اَف
َ٣ا َب ٌَ َث اہللُ ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ي ٕ ٓی ِ ٔ ََّل أََ ِ ٧ذ َر َٗ ِو َُ ٣ط اَلِ َ ًِ َو َر ا ِل ََّ ٜذ َ
اب ُِٔ َّ ٧ط أَ ًِ َو ُر َوِ ٔ ََّ ٪ربََِّ ٟ ٥ِ ُٜی َص بٔأ ًِ َو َر َِٜ٣ت ْ
ُوب بَي ِ َن ًَ ِي َِ ٨یطٔ ک َ ٔ ْ
صفحنبرمع،ہبعش ،اتقدہ ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعریضاہللاعتٰیلہنع ےتہک ںیہہکآپےنرفامایہکاہلل ےنوجیبن یھبےجیھب
اںوہں ےن اینپ وقؾ وک اکےن افر وھجےٹ ےس ڈراای ،فہ (داجؽ) اکان ےہ افر اہمترا رپفرداگر اکان ںیہن ےہ۔ اس یک دفونں آوھکنں ےک
درایمؿاکرف،،اھکلوہاےہ۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکفیہاہللرہزیچاکدیپارکےنفاالدرتسرکےنفاالافروصرںیت...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکفیہاہللرہزیچاکدیپارکےنفاالدرتسرکےنفاالافروصرںیتانبےنفاالےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2261

٣وسی بً٘ ٩بہ٣ ،ح٤س ب ٩یحٌی ب ٩حبا ،٪اب٣ ٩حي ٍیز ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل
راوی  :اسحأً ،ٚا ،٪وہیبٰ ،
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
َّا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ٩
وسی ص َُو ابِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩حب َ
اَ ٚح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َُ ٣حيِ ٍٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی فٔی َُزِ َوة ٔ بَىٔی ا ِِ ٤ُ ٟؼ َل ٙٔ ٔ ٠أَُ َّ ٧ض ِ ٥أَ َػابُوا َس َبا َیا َٓأ َ َرا ُزوا أَ َِ ٪ي ِش َت ِ٤تٔ ٌُوا بٔضَٔ َّ٩و ََل َی ِح٩َِ ٠ٔ٤
َٓ َشأَُٟوا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ٌَِ ٟز ِ َٔ٘ َٓ ٢ا َ٣َ ٢ا ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜأَ ََِ ٪ل َتٔ ٌَُِ٠وا َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس ََ ٛت َب َ ٩ِ ٣ص َُو َخاِ ْٙ ٔ ٟلٔ َی یَ ِؤ ٦
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َو َٗا ََ ٣ُ ٢حاص ْٔس ًَ َِٗ ٩زَ ًَ َة َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسٌٔی ٕس َٓ َ٘ا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َش ِت َنٔ ِْص َِ ٣دُ٠و َٗ ْة ِ ٔ ََّل
اہللُ َخاَ ُ٘ ٔ ٟضا

ااحسؼ،افعؿ،فبیہ،ومٰیسنبہبقع،دمحمنبییحینبةحؿ،انبریحمسی،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہک بج

ولوگںوکولڈنایںتمینغںیماہھتآںیئوت اؿ ےستبحص رکیناچیہنکیلاسرطحہک لمحہنرہھٹےوتولوگںےن یبنیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےس زعؽ ےکابرےوپاھچ،آپےنرفامایہک ارگمت زعؽہن رکفوتمت رپ وکح  اصقنؿںیہناسےیلہکاہلل ےناسصخش اک
انؾ ھکل دای ےہ وج ایقتم کت دیپا وہےن فاال ےہ اجمدہ وباہطس زقہع لقن رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبدیعس وک ےتہک وہےئ انس ےہ
آرضحنتےنرفامایہکوکح ذاتدیپایکوہح ںیہنےہرگمہیہکاہللاساکدیپارکےنفاالےہ۔
رافی  :ااحسؼ،افعؿ،فبیہ،ومٰیسنبہبقع،دمحمنبییحینبةحؿ،انبریحمسی،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽاملتقلخدیبی۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽاملتقلخدیبی۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2262

راوی ٌ٣ :اذ بٓ ٩ـاٟہ ،ہظاٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ٌَُ ٣اذُ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِح َ ٍُ ٤اہللُ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن
وَ ٪یا آ َز ُ ٦أَ َ٣ا َت َزی
َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ََ ٛذَ ٔ ٟ
و ٪آ َز َََ ٓ ٦ی ُ٘وَ ُٟ
وَِ ٟ ٪و ا ِس َت ِظٔ ٌَِ َ٨ا ِلٔ َی َربِّ َ٨ا َحًَّی یُزٔی َح َ٨ا ٔ٣َ ٩ِ ٣کَا٨َ ٔ ٧ا َص َذا ٓ ََیأِتُ َ
ک ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ

ک أَ ِس َ٤ا َئ کَُ ِّ١ط ِی ٕئ ِ
اط َٔ ٍِ َ٨َ ٟا ِلٔ َی َربِّ َ٨ا َحًَّی یُزٔی َح َ٨ا ٔ٣َ ٩ِ ٣کَا٨َ ٔ ٧ا َص َذا
َک َََ ٣لئَٔ َٜتطُ َو ًَ ََّ ٤َ ٠
ک اہللُ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َوأَ ِس َح َس َ ٟ
اض َخ ََ َ٘ ٠
اَ ٨َّ ٟ
ق
ٓ ََی ُ٘و َُِ ٟ ٢ش ُت صُ ََ ٨
َک َُ ٟض َِ ٥خ ٔلی َئ َت ُط َّأًٟی أَ َػابَ َضا َو َل ٩ِٔ ٜائِتُوا ُ ٧و ّحا َٓإُٔ َّ ٧ط أَ َّو َُ ٢ر ُسو َٕ ٢ب ٌَ َث ُط اہللُ ِلٔ َی أَصِ ٔ ١اَلِ َ ِر ٔ
اک َو َی ِذ ُ ُ
ؤِ ٪بِ َزاص َٔی٥
اب َو َل ٩ِٔ ٜائِتُوا ِٔبِ َزاص َٔیَ ٥خٔ٠ی َ ١اَّ ٟز ِح َََ ٓ ٩ٔ ٤یأِتُ َ
ٓ ََیأِتُ َ
َک َخ ٔلیئَ َت ُط َّأًٟی أَ َػ َ
وُ ٧ ٪و ّحا ٓ ََی ُ٘و َُِ ٟ ٢ش ُت صُ َ٨ا َُ ٥ِ ٛو َی ِذ ُ ُ
و٪
وسی ًَ ِب ّسا آ َتا ُظ اہللُ اَّ ٟت ِو َرا َة َوک َ َّ٤َ ٠طُ َتکِّ ٔ ٠امی ٓ ََیأِتُ َ
َک َُ ٟض َِ ٥خ َلایَا ُظ َّأًٟی أَ َػابَ َضا َو َل ٩ِٔ ٜائِتُوا َُ ٣
ٓ ََی ُ٘و َُِ ٟ ٢ش ُت صُ َ٨ا َُ ٥ِ ٛویَ ِذ ُ ُ
اب َو َل ٩ِٔ ٜائِتُوا ً َٔیسی ًَ ِب َس اہللٔ َو َر ُسو َُ ٟط َوکََ ٤َ ٔ ٠ت ُط َو ُرو َح ُط
َُ ٣
َک َُ ٟض َِ ٥خ ٔلی َئ َت ُط َّأًٟی أَ َػ َ
وسی ٓ ََی ُ٘و َُِ ٟ ٢ش ُت صُ َ٨ا َُ ٥ِ ٛو َی ِذ ُ ُ
َّ
َّ
َُف َُ ٟط َ٣ا َت َ٘ َّس ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ذِ٧بطٔ َو َ٣ا
ٓ ََیأِتُ َ
ؤَ ً ٪یسی ٓ ََی ُ٘و َُِ ٟ ٢ش ُت صُ َ٨ا َُ ٥ِ ٛو َل ٩ِٔ ٜائِتُوا َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ ًَ ٥َ ٠ب ّسا ُ ٔ َ

َ
ِ ٓ ََیأِتُونٔی َٓأََ ِ ٧لَٓ ُٙ ٔ ٠أ َ ِس َتأِذ ٔ ًَُ ٪ل َی َربِّی َٓ ُی ِؤ َذ ُ ٪لٔی ًََِ ٠یطٔ َٓإٔذَا َرأَیِ ُت َربِّی َو َٗ ٌِ ُت َُ ٟط َسا ٔج ّسا ٓ ََی َس ًُىٔی َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ ِ٪
َتأ َّ َ
َ
َی َس ًَىٔی ث ُ َّ ٥يُ َ٘ا ُ ٢لٔی ِار َٓ ٍِ َُ ٣ح َُّ ٤س َو ُٗ ِ ١ي ُِش ََ ٍِ ٤و َس ُِ ١ت ٌِ َل ِط َو ِ
یضا ث ُ َّ ٥أَ ِط َٔ ٍُ ٓ ََی ُح ُّس
اط َٔ ٍِ ُتظَ َّٔ ٍِ َٓأ ِح َُ ٤س َربِّی ب ٔ ََ ٤حا َٔ ٣س ًَ ََّ ٔ ٨٤َ ٠

لٔی َح ًّسا َٓأ ُ ِزخُٔ ُ٠ض ِ ٥ا َِ ٟح ََّ ٨ة ث ُ َّ ٥أَ ِر ٔج ٍُ َٓإٔذَا َرأَیِ ُت َربِّی َو َٗ ٌِ ُت َسا ٔج ّسا ٓ ََی َسًُىٔی َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ ِ ٪یَ َس ًَىٔی ث ُ َّ ٥يُ َ٘ا ُِ ٢ار َٓ ٍِ َُ ٣ح َُّ ٤س
َ
َو ُٗ ِ ١ي ُِش ََ ٍِ ٤و َس ُِ ١ت ٌِ َل ِط َو ِ
یضا َربِّی ث ُ َّ ٥أَ ِط َٔ ٍُ ٓ ََی ُح ُّس لٔی َح ًّسا َٓأ ُ ِزخُٔ ُ٠ض ِ ٥ا َِ ٟح ََّ ٨ة ث ُ َّ٥
اط َٔ ٍِ ُتظَ َّٔ ٍِ َٓأ ِح َُ ٤س َربِّی ب ٔ ََ ٤حا َٔ ٣س ًَ ََّ ٔ ٨٤َ ٠

أَ ِر ٔج ٍُ َٓإٔذَا َرأَیِ ُت َربِّی َو َٗ ٌِ ُت َسا ٔج ّسا ٓ ََی َسًُىٔی َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ َِ ٪ی َس ًَىٔی ث ُ َُّ ٥ي َ٘ا ُِ ٢ار َٓ ٍِ َُ ٣ح َُّ ٤س ُٗ ِ ١ي ُِش ََ ٍِ ٤و َس ُِ ١ت ٌِ َل ِط
َ
َو ِ
یضا ث ُ َّ ٥أَ ِط َٔ ٍِ ٓ ََی ُح ُّس لٔی َح ًّسا َٓأ ُ ِزخُٔ ُ٠ض ِ ٥ا َِ ٟح ََّ ٨ة ث ُ َّ ٥أَ ِر ٔج ٍُ َٓأَُٗو ُ ٢یَا َر ِّب َ٣ا بَق ٔ َی فٔی
اط َٔ ٍِ ُتظَ َّٔ ٍِ َٓأ ِح َُ ٤س َربِّی ب ٔ ََ ٤حا َٔ ٣س ًَ ََّ ٔ ٨٤َ ٠
َّ
ْخ ُد ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ ََٗ ٩ِ ٣ا َََ ٢ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل
ُقآ َُ ٪و َو َج َب ًََِ ٠یطٔ ا ُِ ٟدُ٠و ُز َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ ُ
ا٨َّ ٟارٔ َِٔل ََ ٩ِ ٣ح َب َش ُط ا ِِ ُ ٟ
ا ٪فٔی َِٗ٠بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟديِ ٍ ٔ َ٣ا َیز ٔ ُ ٪بُزَّ ّة
ْخ ُد ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ ََٗ ٩ِ ٣ا َََ ٢ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َوک َ َ
اہللُ َوک َ َ
ا ٪فٔی َِٗ٠بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟديِ ٍ ٔ َ٣ا َیز ٔ َُ ٪طٌٔي َ ٍ ّة ث ُ ََّ ٥ی ِ ُ

ا ٪ف ٔی َِٗ٠بٔطٔ َ٣ا یَز ٔ ُ ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِ ٟديِ ٍ ٔذ ََّر ّة
ْخ ُد ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ ََٗ ٩ِ ٣ا َََ ٢ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َوک َ َ
ث ُ َّ ٥یَ ِ ُ

اعمذ نب اضفہل ،اشہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی
ومونمں وکایقتم ےک دؿ ایسرطحعمج رکے اگ،ولگ ںیہک ےگ اکش مہ ا ےن رپفرداگریک دختم ںیم افشتع  شی رکںی اتہک
ںیمہاسہگجےساکنؽرکآراؾدے،انچہچنآدؾہیلعامالسؾیکدختمںیمآںیئےگافرںیہکےگہکاےآدؾہیلعامالسؾایکآپ
ولوگںیکاحتلںیہندھکیرےہںیہ،اہللےنآپوکا ےناہھتےسدیپاایکافررفوتشںےسآپوکدجسہرکاایافرآپوکامتؾزیچفں
ےکانؾاتبےئامہرےےئلامہرےربےکاپسافسرشےئجیکاتہکںیمہاسوموجدہاحالتےساجنتےلم،فہںیہکےگہکںیماس
اقلبںیہن ،افراؿےک اسےنماینپ یطلایبؿرکںی ےگ،سج ےکفہرمبکتوہےئ ےھت،ہکلب متولگ رضحت ونحہیلعامالسؾےک
اپساجؤہکفہبسےسےلہپروسؽںیہ نجوکاہللےنزنیمفاولںےکاپساجیھبےہانچہچنفہرضحتونحہیلعامالسؾےکاپسآںیئ
ےگفہںیہکےگہکںیماساقلبںیہنافرفہاینپ یطلایدرکےکںیہکےگہکمتاہللےکلیلخاربامیہ(ہیلعامالسؾ)ےکاپساجؤ،فہ
ولگ رضحت اربامیہ ےک اپسآںیئ ےگ وت فہ یھب ںیہک ہک ںیماس القئ ںیہن وہں افر اؿ ےکاسےنم اینپ  یطل ایبؿ رکںی ےگ افر
ںیہک ےگ ہک ومٰیس ہیلع امالسؾ ےک اپس اجؤ ،اہلل ےن اؿ وک وترات دی افر اؿ ےس مہ الکؾ وہا ،ولگ رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ ےک
اپس آںیئ ےگ وت فہ یھب ںیہک ےگ ہک ںیم اس القئ ںیہن افر فہ اینپ  یطل اک ذترکہ رکںی ےگ ںیہک ےگ رضحت ٰیسیع ہیلع امالسؾ ےک
اپساجؤہکاہللےکدنبےافراسےکروسؽںیہافرۃملکاہللافررفحاہللںیہوتولگرضحتٰیسیعہیلعامالسؾےکاپسآںیئےگ وت
فہںیہکےگہکںیماسالقئ ںیہنمتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساجؤفہاےسیدنبےںیہ نجےکاےلگےلھچپانگہےشخباجےکچ

ںیہ،ولگریمےاپسآںیئ ےگںیمولچںاگافر ا ےنربےساحرضییکااجزتاچوہںاگ،ےھجماحرضییکااجزت دیاجےئ یگ
بجںیما ےنرپفرداگروکدوھکیںاگوتدجسہںیمرگڑپفں اگافراہللاعت یاسرطحےھجم وھچڑدےاگسجدقرےھجم وھچڑاناچےہاگ،
رھپاہللاعت یھجمےسرفامےئاگ اےدمحمرسااھٹؤ افروہکانس اجےئاگ،اموگندایاجےئاگ افرافسرشرکفوبقؽیک اجےئیگ ،ںیما ےن رب
یک فہ دمح ایبؿ رکفں اگ وج ریمے رپفرداگر ےن ےھجم اھکسح  وہیگ رھپ افسرشرکفں اگ افر اہلل ریمے ےئل اکی دح رقمر رفامےئ اگ وت
ںیم اؿ وک تنج ںیمدالخ رکفں اگ ،رھپفا س وہں اگ افر ا ےن رب وک دھکی رک دجسہ ںیم رگ ڑپفں اگ اہلل ےھجم ایس رطح وھچڑ دے اگ
سج دقرفہ اچےہ اگ رھپ اہک اجےئ اگ ہک اے دمحم! رس ااھٹؤ وہک انس اجےئ اگ اموگن دای اجےئ اگ افر افسرشرکف وظنمر وہ یگ ،رھپفا س وہ رک
رعضرکفں اگاےرب!دفزخںیمفیہ رہ ےئگنجوک رقآؿےنرفکراھکےہافر اؿ رپیگشیمہفابجوہیئگےہ ،یبن یلصاہللہیلع
﵀َّاہکوہافراسےکبلقںیماکیوجربارباامیؿوہاگ،رھپ
فآہلفملسےنرفامایدفزخےسفہصخشلکناجےئاگسجےن َل ِإلَ َش ِإ َّلا ُ

﵀َّاہکافراسےکدؽںیم ںویںربارباامیؿوہاگ،رھپدفزخےسفہصخشےلکناگ
فہصخشدفزخےسلکناجےئاگ،سجےن َل ِإلَ َش ِإ َّلا ُ
﵀َّاہکوہافراسےکدؽںیمذرہربارباامیؿوہ،
سجےن َل ِإلَ َش ِإ َّلا ُ
رافی  :اعمذنباضفہل،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکفیہاہللرہزیچاکدیپارکےنفاالدرتسرکےنفاالافروصرںیت...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکفیہاہللرہزیچاکدیپارکےنفاالدرتسرکےنفاالافروصرںیتانبےنفاالےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2263

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ُس
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ٔیـ َضا َن َٔ َ٘ ْة َسحَّا ُئ َّ
اِ ٠ٟی ََ ١واَ ٨َّ ٟض َار َو َٗا َ ٢أَ َرأَیِت ُِ٣َ ٥ا أَ ِنٔ ََُ ٨ِ ٣ُ ٙذ َخَّ ََٙ ٠
اٟش ََ ٤وا ٔ
ت َواَلِ َ ِر َق َٓإُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟيِ ِٔف
اہللٔ َََ ِ ٣لی ََل َيِ ُ

ِی ا ِٔ٤ٟیزَا َُ ٪ی ِدٔ ُٔف َویَ ِز َٓ ٍُ
رع ُط ُط ًَل َی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َوب ٔ َی ٔسظ ٔاَلِ ُ ِ َ
َ٣ا فٔی َی ٔسظ ٔ َو َٗا َِ َ ٢
اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند ،ارعج،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنع ےتہکںیہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای ہک
اہلل اعت یاکاہھترھباوہاےہافراسوکراتافردؿیکششخبیھبمکںیہنرکیتےہافرآپےنرفامایہکمتولوگںےنداھکیہکبج
ےسآامسونںافرزنیموکاہللےندیپاایکےہسکدقررخچایکےہافروجھچکاسےکاہھتںیمےہاسںیمیمکںیہنوہح افررفامایہک
اساکرعشاپینرپاھتافراسےکدفرسےاہھتںیمرتازفےہہکیسکےکےئلاسوکاکھجداتیےہافریسکےکےئلافیچنرکداتیےہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکفیہاہللرہزیچاکدیپارکےنفاالدرتسرکےنفاالافروصرںیتانبےنفاالےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2264

راوی ٘٣ :س ٦ب٣ ٩ح٤سٗ ،اس ٥ب ٩یحٌی ً ،بساہلل ٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُّ َ٘ ٣س ُ ٦بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِّیم ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ ًَ َِ ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ

ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ َي ِ٘ب ٔ ُف یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة اَلِ َ ِر َق َو َتُٜو َُّ ٪
ات ب ٔ َیٔ٤ئ٨طٔ ث ُ َّ٥
اٟش ََ ٤و ُ

ٔیس ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک َو َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َسُ ٌِ ٔ٤ت َسا٤ّ ٔ ٟا َسُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ک َر َوا ُظ َسٌ ْ

َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َض َذا َو َٗا َ ٢أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخبَ ٍَنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ٘ب ٔ ُف اہللُ اَلِ َ ِر َق

دقمؾنبدمحم،اقمس نبییحی،دبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکاہللاعت یایقتم ےکدؿ زنیموک یھٹم ںیمےل ےل اگافرآامسؿاےکسداںیئاہھت ںیم وہںےگ رھپاہللاعت ی رفامےئ اگ ںیمابداشہ
وہںدیعسےناس وکامکلےسرفاتیایکےہافررمعنبزمحہےناہکہکںیمےناسملےسانساںوہںےنرضحتانبرمعریضاہللاعتٰیل

ہنع ےس انس اںوہں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اوکس رفاتی ایک افر اوباامیلؿ ےن اہک ہک ھجم ےس بیعش ےن وباہطس
زرہی،اوبہملس،رضحتاوبرہریہےسلقنایکہکروسؽاہللےنرفامایاہللزنیموکاینپیھٹمںیمےلےلاگ،
رافی  :دقمؾنبدمحم،اقمسنبییحی،دبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکفیہاہللرہزیچاکدیپارکےنفاالدرتسرکےنفاالافروصرںیتانبےنفاالےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2265

راوی ٣ :شسز ،یحٌی ب ٩سٌیس ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور و س٠امی ،٪ابزاہیً ،٥بیسہ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ٪
اَ ٪ح َّسثَىٔی َُ ٨ِ ٣ؼ ْور َو ُسََ ِ ٠امی ُِٔ ٩ِ ًَ ٪بِ َزاص َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َسَ ٍَ ٔ٤ی ِحٌَی بِ ََ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

ک َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ت ًَل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ َواَلِ َ َرؿٔي َن ًَل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ
َی ُضوز ٔ ًّیا َجا َئ ِلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س ِ ٔ َّ ٪اہللَ یُ ِٔ ٤ش ُ
َوا ِٟحٔ َبا ًََ ٢ل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ َو َّ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟظ َح َز ًَل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ َوا َِ ٟد ََلئ ًََٔ ٙل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ک ٓ ََـ ٔح َ
َّ َّ
ُ
 ١بِ َُٔ ً ٩یاقٕ ًَ ِ٩
َقأَ َو َ٣ا َٗ َس ُروا اہللَ َح َِّ َٗ ٙسرٔظ ٔ َٗا ََ ٢ی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َزا َز ٓ ٔیطٔ ُٓ َـ ِی ُ
َو َسَ ٥َ ٠حًی بَ َس ِت َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ ث ََّ َ ٥
َُ ٨ِ ٣ؼورٕ ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٌَ ُّح ّبا َو َت ِؼسٔي ّ٘ا َٟطُ
یس َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ٓ ََـ ٔح َ

دسمد،ییحی نبدیعس،ایفسؿ ،وصنمرفامیلسؿ،اربامیہ،دیبعہ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکاکیوہیدیآرضحنت
یک دختم ںیم احرض وہا م ےن اگل اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! اہلل اعت ی آامسونں وک اکی ا یلگ رپ افر زونیمں وک اکی ا یلگ رپ افر
اہپڑفںوکاکیا یلگرپااھٹےئاگ،وترفامےئاگہکںیمابداشہوہں،وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسسنہڑپے،اہیںکتہکآپ
﵀َّ َ َّ
حَقْ ِرـِ﴾ینعاہللاکدقرارطسحہنایکےسیجاساکقحےہ)،التفت
ےکددناؿشابرکلھکےئگرھپآپےنآتی﴿ َف َمَق َُرفاا َ
رفامح ۔ییحی نبدیعس ےناہکہکاس ںیم لیضفنبایعض ےنوصنمرےس،اںوہں ےناربامیہےس،اںوہںےن دیبعہ ےس،اںوہں ےن
رضحتدبعاہللےسلقنایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجعتموہرکافرایکسدصتقیرکےتوہےئسنہڑپے۔

رافی  :دسمد،ییحینبدیعس،ایفسؿ،وصنمرفامیلسؿ،اربامیہ،دیبعہ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکفیہاہللرہزیچاکدیپارکےنفاالدرتسرکےنفاالافروصرںیتانبےنفاالےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2266

راوی ٤ً :زب ٩حٔؽ بُ ٩یاث ،حٔؽ بُ ٩یاث ،اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہً ،بساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ً٤٘٠ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسث َ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َسُ ٌِ ٔ٤ت ِٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة َي ُ٘و َُٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ
ک َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ت ًَل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ
اب َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَبَا ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٪َّ ٔ ِ ٥اہللَ یُ ِٔ ٤ش ُ
َجا َئ َر ُج ِْ ١لٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
َواَلِ َ َرؿٔي َن ًَل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ َو َّ
َفأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی
ک أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
اٟظ َح َز َواٟث َّ َ ٍی ًَل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ َوا َِ ٟد ََلئ ًََٔ ٙل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ک ََ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥٠ؿحٔ َ َّ
ُ
َقأَ َو َ٣ا َٗ َس ُروا اہللَ َح َِّ َٗ ٙسرٔظ ٔ
َ
ک َحًی بَ َس ِت َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ ث ََّ َ ٥

رمعنبصفحنبایغث،صفحنبایغث،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرضحتہمقلعےتہکںیہہکالہ اتبںیم
ےس اکی صخش آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر م ےن اگل ا ے اوبااقلمس(یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) اہلل
اعت یآامسونںوکاکیا یلگرپافرزونیمںوکاکیا یلگرپافردرتخافرڑچیکوکاکیا یلگرپافرامتؾولخماقتوکاکیا یلگرپااھٹےئ اگ
رھپ رفامےئ اگ ہک ںیم ابداشہ وہں ،ںیم ابداشہ وہں ،وت ںیم ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک  ےسن اہیں کت ہک آپ
ےک ددناؿ شابرک لھک ےئگ ،رھپ آپ ےن (اس یک دصتقی ںیم) ہی آتی التفت رفامح  ہک ﴿ َفم َقَرفا ا﵀َّ َ َّ
ح َقْ ِرـِ﴾ (ینع اہلل اک
َ ُ
دقرامکہقحہنایک)۔
رافی  :رمعنبصفحنبایغث،صفحنبایغث،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرضحتہمقلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتیآپد ہدےیجیہکوکؿیسزیچاہشدتےکاحلظےسڑبیےہ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
آتیآپد ہدےیجیہکوکؿیسزیچاہشدتےکاحلظےسڑبیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2267

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًی ،١ابوًوا٧ہً ،بسا٠٤ٟک ،ورازِ٣ ،ي ٍہ ،سٌس بً ٩بازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َ ١اٟتَّبُو َذک ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ ٩و َّراز ٕکَات ٔٔب ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َرضبِ ُتطُ ب ٔ َّ
ک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟش ِی ٕٔ َُي ِ َ ٍ ُِ ٣ؼٔ َٕح ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َس ٌِ ُس بِ َُ ًُ ٩با َز َة َِ ٟو َرأَیِ ُت َر ُج َّل َ ٍَ ٣ا َِ ٣زأَت ٔی َ َ ٟ

ُح َ ٦ا ََِ ٟٔواح َٔع َ٣ا هَ َض َز َٔ ٨ِ ٣ضا
وَُ ٩ِ ٣ٔ ٪ي ِ َ ٍة ٔ َس ٌِ ٕس َواہللٔ ََلََ٧ا أَُِيَ ٍُ ُٔ ٨ِ ٣ط َواہللُ أَُِيَ ٍُ ٔ٣ىِّی َو ٔ ٩ِ ٣أَ ِج َُٔ ١ي ِ َ ٍة ٔ اہللٔ َ َّ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ٌِ َحبُ َ
یَ ٩و ََل أَ َح َس أَ َح ُّب َِِٔ ٟیطٔ ا ِِ ٔ٤ٟس َح ُة
یَ ٩وا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َ
رش َ
ک َب ٌَ َث ا َِ ٤ُ ٟب ِّ ٔ
َو َ٣ا بَ َل ََ ٩و ََل أَ َح َس أَ َح ُّب َِِٔ ٟیطٔ ا ِِ ٌُ ٟذ ُر ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َو ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک َو ًَ َس اہللُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة وٗاً ٢بیس اہلل اب٤ً ٩ز وًً ٩بس ا٠٤ٟک َلطدؽ أُي ٍ ٩٣اہلل
ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َو ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١ذََ ٔ ٟ

ومیسنباامسلیع،اوبوعاہن،دبعاکلمل،فراد،ریغمہ،دعسنبابعدہریض اہللاعتٰیلہنعےناہکہکارگںیماینپویبیےکاسھتدوھکیں
وتںیماسوکدیسیھولتارےس امردفںآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیربخیلموتآپےنرفامایہکمتدعسریضاہللاعتٰیلہنعیک
ریغتےسبجعترکےتوہ،دخایکمسق!ںیماسےسزایدہریغتدنموہںافر اہللاعت یھجمےسزایدہریغتفاےلںیہافرریغت
یہےکببسےساہللےنےبایحح یکاظرہیافروپدیشہابوتںوک جاؾرکدایےہافرذعروخایہاہللےسزایدہیسکوکیھبوبحمبںیہن
ےہافرایسببسےسوخربخشیانسےنفاولںافرڈراےنفاولںوکاجیھبےہافراہللاعت یےسزایدہیسکوکاینپرعتفیوبحمبںیہنےہ
افرایسےئلاہللاعت یےنتنجاکفدعہایکےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،اوبوعاہن،دبعاکلمل،فراد،ریغمہ،دعسنبابعدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
آتیآپد ہدےیجیہکوکؿیسزیچاہشدتےکاحلظےسڑبیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2268

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،ابوحاز ،٦حرضت سہ ١ب ٩سٌس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ک ًَ ِ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ز ُج ٕ١
ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ُقآ َٔ ٪ط ِی ْئ َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِ ٥س َورةُ ََ ٛذا َو ُس َورةُ ََ ٛذا ُ ٔ ٟش َو ٕر َس َّ٤ا َصا
أَ ََ ٌَ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
دبع اہلل نب وی ف ،امکل ،اوباحزؾ ،رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش
ےسرفامایایکریتےاپسرقآؿںیمےسوکح زیچ(اید)ےہاسےناہکیجاہں!الفںالفںوسرںیت(اید)ںیہافراؿےکانؾےئل۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،اوباحزؾ،رضحتلہسنبدعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکاساکرعشاپینرپاھت۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاساکرعشاپینرپاھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2269

راوی ً :بسا ،٪ابوح٤زہ ،اً٤ع ،جا ٍ٣ب ٩طساز ،ػٔوا ٪بَ٣ ٩حز٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن
ا ٪بِ ٔٔ ِ ٣ُ ٩
َحزٕ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا َُٗ ٪ا َ ٢أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩جا ٔ ٍٔ ٣بِ َٔ ٩ط َّساز ٕ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
َّ
رش َت َ٨ا
رشی یَا بَىٔی َتٕ ٔ٤یَٗ ٥اُٟوا َب ِ
َٗا َِ ٢نِّٔی ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذِ َجائَطُ َٗ ِو ْ ٩ِ ٣ٔ ٦بَىٔی َتٕ ٔ٤یَ٘ َٓ ٥ا َ ٢اٗ َِبُ٠وا ا ِٟبُ ِ َ

َ
رشی َیا أَصِ َ ١ا َِ ٟی َِٔ ٩ٔ ٤ذِ َ ٥َِ ٟي ِ٘ َبَِ ٠ضا بَُ٨و َتٕ ٔ٤یَٗ ٥اُٟوا َٗب ٔ ِ٨َ ٠ا ٔجئِ َ٨ا َک
َٓأ ًِ ٔل َ٨ا ٓ ََس َخ َْ َ ٧ ١
اض ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟی ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا َ ٢اٗ َِبُ٠وا ا ِٟبُ ِ َ
َ ٨َ ٔ ٟتٔ ََّ٘ َط فٔی ِّ
ئ ث ُ َّ٥
اٟس ٔ
رع ُط ُط ًَل َی ا ِ٤َ ٟا ٔ
یَ ٩وِ ٨َ ٔ ٟشأََ ٟ
ا ٪اہللُ َو ٥َِ ٟیََ ٩ِ ُٜط ِی ْئ َٗ ِب َُ ٠ط َوک َ َ
اَٗ ٪ا َ ٢ک َ َ
َک ًَ ِ ٩أَ َّو َٔ ٢ص َذا اَلِ َ ِ٣ز ٔ َ٣ا ک َ َ
اَِ ٪
ت َواَلِ َ ِر َق َو ََ ٛت َب فٔی ِّ
َخَّ ََٙ ٠
اٟش ََ ٤وا ٔ
ک َٓ َ٘ ِس َذصَ َب ِت َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت
اٟذ ِ ٔ
َک ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ ث ُ َّ ٥أَ َتانٔی َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا ً َِٔ ٤زا ُ ٪أَ ِزرٔ ِک َ٧ا َٗ َت َ
اب َی ِٔ َ٘ ٨ل ٍُ ُزوَ َ ٧ضا َوایِ ُ ٥اہللٔ ََ ٟوز ٔ ِز ُت أََ َّ ٧ضا َٗ ِس َذصَ َب ِت َو ٥َِ ٟأَٗ ُِ٥
اَّٟس ُ
أَكُِ٠بُ َضا َٓإٔذَا َّ َ
دبعاؿ ،اوبزمحہ ،اشمع ،اجعم نب دشاد ،ناواؿ نب رحمز ،رمعاؿ نبنیصح ریض اہلل اعتٰیلہنع ےتہک ںیہہک ںیم ینب یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےکاپساھٹیب اھتہکاےنت ںیمونبمیمت ےکھچکولگآپیکدختم ںیم احرضوہےئ،آپ ےنرفامایہکاےینبمیمت!وخربخشی
وبقؽرکف،اؿولوگںےناہکہکآپےنںیمہوخربخشیدیےہوتھچکاطعیھبےئجیک،رھپنمیےکھچکولگآےئوتآپےنرفامایہک
الہ نمیوخربخشیوبقؽرکف،اس ےئلہک ونبمیمت ےناس وک وبقؽںیہنایک،اںوہںےن اہکہک مہ ےنوبقؽ ایکمہ آپیک دختم ںیم
اس ےئل احرض وہےئ ںیہہک دنییک ھجمس احلص رکںی افرآپ ےساس ارم (ینع داین)یک ادتباء ےک قلعتمدرای ت رکںی ہک(اس
ےسےلہپ)ایک اھت،آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک اہللاھتافراسےسےلہپوکح  ربخہنیھتافراساکرعشاپینرپاھت،آامسونں
افر زونیمں وک دیپ ا ایک افر ولح وفحمظ ںیم امتؾ زیچںی ھکل دںی۔ رھپ ریمے اپس اکی صخش آای افر اہک رمعاؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ
افینٹنیکربخےلفہاھبگیئگےہںیماوکسڈوھڈنےنےئلیکالچوتداھکیہکریسابےسرپےلکنیئگےہافردخایکمسق!ےھجمہیدنسپاھت
ہکافینٹناجےئوتاجےئنکیلآپےکاپسےسہنوٹہں۔
رافی  :دبعاؿ،اوبزمحہ،اشمع،اجعمنبدشاد،ناواؿنبرحمز،رمعاؿنبنیصحریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاساکرعشاپینرپاھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2270

راوی ً :لی بً ٩بساہلل ً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩صَ َّ٤اَ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔیـ َضا َن َٔ َ٘ ْة َسحَّا ُئ َّ
اِ ٠ٟی ََ ١واَ ٨َّ ٟض َار أَ َرأَیِت ُِ٣َ ٥ا أَ ِنٔ ََُ ٨ِ ٣ُ ٙذ َخَّ ََٙ ٠
اٟش ََ ٤وا ٔ
َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢یَٔ٤ي َن اہللٔ َََ ِ ٣لی ََل َيِ ُ
ت َواَلِ َ ِر َق َٓإَّٔ٧طُ

ِی ا َِِ ٟٔی ُف أَ ِو ا ِِ َ٘ ٟب ُف یَ ِز َٓ ٍُ َویَ ِدٔ ُٔف
رع ُط ُط ًَل َی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َوب ٔ َی ٔسظ ٔاَلِ ُ ِ َ
َ ٥ِ ٟیَ ِِ ُ٘ ٨ؽ َ٣ا فٔی یَٔ٤ئ٨طٔ َو َ ِ

یلع نب دبعاہلل  ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای ہک ا ہلل اعت ی اک داںیئ اہھت رھبا وہا ےہ رات دؿ یک ششخب اس ںیم یمک ںیہن رکیت ،ؤالتؤ وت آامسونں افر زنیم وک اہلل ےن بج ےس
دیپا ایک ےہ انتکرخچ ایک وہاگ نکیلاس ںیم وکح  یمک ںیہن وہح  وجاس ےکداںیئ اہھت ںیم ےہ ،افراس اک رعش اپین رپ ےہ افر اس ےک
دفرسےاہھتںیمضیفےہہکدنلبرکاتےہافرتسپرکاتےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاساکرعشاپینرپاھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2271

راوی  :اح٤س٣ ،ح٤س ب ٩ابی بُک ٘٣سمی ،ح٤از ب ٩زیس ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی بَ ُِکٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢جا َئ َزیِ ُس بِ َُ ٩حارٔثَ َة
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َي ِظُٜو َٓ َح ٌَ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢ات ٔ ٙاہللَ َوأَ ِٔ ٣ش ِ
ک َز ِو َج َ
ک ًََِ ٠ی َ
ک َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َِ ٟو ک َ َ
ِْخ ًَل َی أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ُ٘و َُ ٢ز َّو َجَّ٩ُٜ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَات ّٔ٤ا َط ِیئّا َلَ َٜت ََ ٥ص ٔذظ ٔ َٗا ََٓ ٢کَاِ َ ٧ت َزیِ َُ ٨ب َتٔ َ ُ
أَ َصأٟیَ َّ٩ُٜو َز َّو َجىٔی اہللُ َت ٌَال َی َِٔ ٓ ٩ِ ٣و َٔ ٚس ِب ٍٔ َس ََ ٤وا ٕ
اض َ٧زََِ ٟت
ت َو ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َوتُ ِدف ٔی فٔی َن ِٔ ٔش َ
ک َ٣ا اہللُ ُِ ٣بسٔیطٔ َو َت ِد َشی اَ ٨َّ ٟ
فٔی َطأ ِ َٔ ٪زیِ ََ ٨ب َو َزیِ ٔس بِ َٔ ٩حارٔثَ َة

ادمح ،دمحم نب ایب رکب دقم ی ،امحد نب زدی ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک زدی نب احرہث (اینپ ویبی یک) اکشتی
رکےتوہےئآےئوتیبنیلصاہللہیلع فآہلفملسرفامےنےگلہکاہللےسڈرافراینپویبیوکا ےناپسرےنہدے۔رضحتاسنریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ارگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملسرقآؿ ںیم ھچک اپھچےن فاےل وہےت وت اسآتی وک اپھچ ےت۔ رضحت
اسنریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکرضحتزبنی ریضاہللاعتٰیلاہنعآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامتؾویبویںرپرخفرکیت
ںیھت افر یتہک ںیھت ہک اہمترا اکنح اہمترے رھگ فاولں ےن ایک افر ریما اکنح اہلل اعت ی ےن است آامسونں ےک افرپ ایک افر اثتب ےس
َب
ُب
ح
ْ
س
َ
َ
مِن ِش َف ی ّ
وقنمؽےہہکآتی﴿ َف ح ِْفی ِفتَفْش َِ
س﴾افرمتا ےندؽںیم اپھچےتےھتسجہکاہللاعت یاظرہرکےنفاال
﵀َّ ُ ْ ٹ ج
ک َما ُ
ال َ
ےہافرمتولوگںےسڈرےتےھترضحتزبنیافرزدینباحہثریضاہللاعتٰیل امہنیکاشؿںیمانزؽوہح ےہ۔
رافی  :ادمح،دمحمنبایبرکبدقم ی،امحدنبزدی،اثتب،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاساکرعشاپینرپاھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2272

راوی  :خَلز ب ٩یحٌیً ،یس ٰی ب ٩كہ٤ا ،٪حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٣ ٩اٟک

اب فٔی
اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َي ُ٘و َُ٧ ٢زََِ ٟت آ َی ُة ا ِٔ ٟح َح ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َخ ََّلزُ بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسی بِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤
ئ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وکَاِ َ ٧ت
ِْخ ًَل َی ن َٔشا ٔ
َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع َوأَك ِ ٌَ ََِ ٠ًَ ٥ی َضا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُخ ِبزّا َو َِ ٟح ّ٤ا َوکَاِ َ ٧ت َتٔ َ ُ
َت ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ أََ َٜ ِ ٧حىٔی فٔی َّ
ئ
اٟش َ٤ا ٔ

الخد نب ییحیٰ ،یسیع نب امہطؿ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل رفامےت ںیہ ہک اجحب یک آتی زبنی تنب  شح ےک قلعتم
انزؽوہح افراسدؿآپےنرفیٹافروگتشاؿےکفہمیلںیمالھکایافریبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامتؾویبویںرپفہرخفایکرکیت
ںیھتافراہکرکیتںیھتہکاہللاعت یےنریمااکنحآامسؿرپیہرکدایےہ۔

رافی  :الخدنبییحیٰ،یسیعنبامہطؿ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاساکرعشاپینرپاھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2273

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

رع ٔططٔ ِ ٔ ََّ ٪ر ِح ًَٔ٤ی َس َب َ٘ ِت ُ ََـ ٔيی
َ٤َّ ٟا َٗ َضی ا َِ ٟدَ َٛ َِٙ ٠ت َب ً ٔ َِ ٨س ُظ ٓ َِو َِ َ ٚ

اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکآپےنرفامایہکاہللاعت یےنبجولخمؼوک
دیپاایکوترعشےکافرپا ےناپسھکلدایہکریمیرتمحریمے بضےسڑبھیئگےہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاساکرعشاپینرپاھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2274

راوی  :ابزاہی ٥ب٨٣ ٩ذر٣ ،ح٤س ٓ٠یح٠ٓ ،یح ،ہَلً ،٢لاء ب ٩يشار ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُِ ٠ُٓ ٩ی ٕح َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی َح َّسثَىٔی ص ََٔل َْ ًَ ٩ِ ًَ ٢لا ٔ

اَ ٪حًّ٘ا ًَل َی اہللٔ أَ ِ٪
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢آ َ ٩َ ٣بٔاہللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َوأَ َٗ َا ٦اٟؼَّ ََل َة َو َػ َاَ ٦ر ََ ٣ـا َ ٪ک َ َ
ک َٗا َ٪َّ ٔ ِ ٢
اض ب ٔ َذَ ٔ ٟ
یُ ِسخٔ َُ ٠ط ا َِ ٟح ََّ ٨ة صَا َج َز فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ أَ ِو َجََ ٠ص فٔی أَ ِر ٔؿطٔ َّأًٟی ُوَ ٔ ٟس ٓ َٔیضا َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَٓ َََل ِّ ٨َ ُ ٧ب ُئ اَ ٨َّ ٟ

ی ٩فٔی َسبٔیٔ٠طٔ ک ُ َُّ ١ز َر َج َتي ِ ٔن َ٣ا بَ ِي َُ ٨ض َ٤ا َ٤َ ٛا بَي ِ َن َّ
ق َٓإٔذَا
فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٔ٣ائ َ َة َز َر َج ٕة أَ ًَ َّس َصا اہللُ َ ٤ُِ ٠ٟٔحاصٔ ٔس َ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواَلِ َ ِر ٔ
َ
رع ُغ اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤و ُٔ ٨ِ ٣ط َت َٔ َّحزُ أََ ِ ٧ضا ُر ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
َف َز ِو َض َٓإُٔ َّ ٧ط أَ ِو َس ُم ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوأَ ًِل َی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوٓ َِو َٗ ُط َِ
َسأ ُِ ٟت ُ ٥اہللَ ٓ ََشُ٠و ُظ ا ِِ ٔ ٟ
فلت فلت
اربامیہنبذنمر،دمحم  ،ج ،الہؽ،اطعءنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکآپےنرفامایہکوجاہللاعتٰیل
افراسےکروسؽرپاامیؿ الایافر امنزڑپیھافررفزہراھک وتاہللرپقح ےہہکاس وک تنجںیمدالخرکدے،اس ےناہللاعتٰیلیک
راہںیمرجہتیکوہایسجزنیم ںیمدیپاوہافںیہرہاجےئولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہولوگںوکاس
ابتیکربخہندںی،آپےنرفامایتنجںیموسدرےجںیہوجاہللاعت یےناینپراہںیماہجدرکےنفاولںےکےئلایتررکرےھکںیہرہ
درےج ےک درایمؿ اانت افہلص ےہ انتج اف ہلص آامسؿ افر زنیم ےک درایمؿ ےہ  س بج مت اہلل ےس اموگن وت رفدفس اموگن ہک تنج اک
درایمیندرہجےہافردنلبرتنیدرہجےہافراسےکافرپرعشدخافدنیےہافراسےستنجیکرہنںیوھپنرکیتلکنںیہ۔
فلت فلت
رافی  :اربامیہنبذنمر،دمحم ، ،الہؽ،اطعءنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاساکرعشاپینرپاھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2275

راوی  :یحٌی ب ٩جٌَف ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہی ٥تییم ،اپ٨ے واٟس ،حرضت ابوذر رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َّ
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ َّ َ َ
َ
یم ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت
َف َحسث َ٨ا أبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اَلِ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥ص َُو اٟت ِی ٔ ُّ
ا ِِ ٤ٟشحٔ َس َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جأٟص َٓ َ٤َّ ٠ا َُغبَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٗا َ ٢یَا أَبَا ذ ٓ َٕر َص َِ ١ت ِسرٔی أَیِ ََ ٩ت ِذصَ ُب َص ٔذظ ٔ
ْ
َ
َ

ِ
اٟش ُحوز ٔ َٓ ُی ِؤ َذ ََُ ٟ ٪ضا َو َٛأََ َّ ٧ضا َٗ ِس ٗٔی َََ ٟ ١ضا ِار ٔجعٔی َٔ ٩ِ ٣ح ِی ُث
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢إَٔ َّ ٧ضا َت ِذ َص ُب َت ِش َتأذ ٔ ُ ٪فٔی ُّ
ُ
َقائ َ ٔة ًَ ِب ٔس اہللٔ
َقأَ ذََ ٔ ٟ
ک ُِ ٣ش َت َ ٌُّق ََ ٟضا فٔی ٔ َ
ٔجئِتٔ َٓ َت ِلِِ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٍُ ُ٠زٔب ٔ َضا ث ََّ َ ٥

ییحینبرفعج،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہیمیت،ا ےنفادل،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمدجسمںیمدالخوہا،اس
فتقروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھٹیبوہےئےھت،بجآاتفبڈفبایگوتآپےنرفامایہکاےاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع!ایک
متاجےتنوہہکہیاہکںاجاتےہ،ںیمےنرعضایکہکاہللافراسروسؽزایدہاجےننفاےلںیہ،آپےنرفامایہکفہاجاتےہافردجسہ
یکااجزتاچاتہےہوتاےسدجسہیکااجزتدیاجیتےہ،افروگایاسےساہکایگہکولناجاہجںےسوتآایےہوتفہرغمبےسعولع
وہاگ،رھپآپےن َذکِلَمُ ْشنَ َق ٌّززلَ َھا(ہیاساکرقتسمےہ)وجدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعیکرقات ںیمےہڑپیھ۔
رافی  :ییحینبرفعج،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہیمیت،ا ےنفادل،رضحتاوبذرریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاساکرعشاپینرپاھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2276

راوی ٣ :وسی ،ابزاہی ،٥اب ٩طہابً ،بیس ب ٩سبا ،ٚحرضت زیس ب ٩ثابت رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اٟشبَّا ٔ ٚأَ ََّ ٪زیِ َس بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت َو َٗا ََّ ٢
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس بِ َّٔ ٩
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس
وسی ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اب ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٩
آ٪
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ُق َ
اٟشبَّا ٔ ٚأَ ََّ ٪زیِ َس بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت َح َّسثَ ُط َٗا َ ٢أَ ِر َس َِ ١لٔ َ َّی أَبُو بَ ُِکٕ َٓتَتَب ٌَِّ ُت ا ِِ ُ ٟ
َّ
و ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِن ُٔ ٔشَ ٥ِ ُٜحًَّی
آِ ُس َورة ٔاَّ ٟت ِوبَ ٔة َ ٍَ ٣أَبٔی ُخزَیِ ََ ٤ة اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی  ٥َِ ٟأَ ٔج ِسصَا َ ٍَ ٣أَ َح ٕس َُيِ ٍٔظ ٔ َِ َ٘ ٟس َجائََ ٥ِ ُٜر ُس ْ
َحًی َو َج ِس ُت ٔ َ
َخات َٔ٤ةٔ بَ َزائ َ ْة َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ب ٔ َض َذا َو َٗا َ ٍَ ٣َ ٢أَبٔی ُخزَیِ ََ ٤ة اَلِ َ ِن َؼار ِّٔی
ومیس  ،اربامیہ ،انب اہشب ،دیبع نب ابسؼ ،رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےنالباجیھبوتںیمرقآؿوکالتشرکےناگلاہیںکتہکوسرتوتہبیکآرخیآتیںیمےناوبزخ ہمااصنریےکاپساپح وجاؿےک

َ تْفُشُِک
ْ
وُسؽنِمْأ م﴾اخل۔(اہمترےاپسروسؽمتیہںیمےسآای)وسرترباۃ
کت َر ٌ
العفہیسکافرےکاپسںیہنیلم،فہآتی﴿ل َ َل ْد َ ٹخ َ ُ ْ
ےکاریخکتیکیھت۔ییحینبریکبےنوباہطسثیل،ویسنےساسوکرفاتیایکافراہکاوبزخ ہمااصنریےکاپسفہ(آتییلم)
رافی  :ومیس،اربامیہ،انباہشب،دیبعنبابسؼ،رضحتزدینباثتبریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاساکرعشاپینرپاھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2277

راوی ٌ٣ :لی ب ٩اسس ،وہیب ،سٌیسٗ ،تازہ ،ابواٌٟاٟیہ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا٪
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی ٔة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ک َ َ
َّ
َّ
غ ا ٌَِ ٟو ٔٔیََ ٥ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ
ُِک ٔب ََل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ ا ِٔ٠ٌَ ٟی ُ ٥ا َِ ٟحٔ٠ی ََُ ٥ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َر ُّب ا ٌَِ ٟزِ ٔ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٨ِ ٔ ً ٢س ال َ ِ

َر ُّب َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ُِک ٔی٥
ت َو َر ُّب اَلِ َ ِر ٔ
غ ال َ ٔ
ق َر ُّب ا ٌَِ ٟزِ ٔ

معلینبادس،فبیہ،دیعس،اتقدہ،اوبااعلہیل،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملس
تبیصمےکفتقہی(داع)ڑپےتھےھت َ(ل ِإلَ َش ِإ َّلا َُّ
﵀اخل)ینعاہللاعتٰیلےکوساوکح وبعمدںیہنےہفہاجےننفاالربدابرےہ،اہللےک
وساوکح وبعمدںیہنرعشمیظعاکربےہ،اہللےکوساوکح وبعمدںیہنفہآامسؿافرزنیماکربےہافررعشرکمیاکربےہ۔
رافی  :معلینبادس،فبیہ،دیعس،اتقدہ،اوبااعلہیل،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ

اہللاکوقؽہکاساکرعشاپینرپاھت۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2278

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩یحٌی  ،یحٌی  ،حرضت ابوسٌیس

ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ

غ َو َٗا َ ٢ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اہللٔ
وسی آخٔذْ بٔ َ٘ائ َٕٔ ٤ة َٔ َٗ ٩ِ ٣وائ ٔٔ ٥ا ٌَِ ٟزِ ٔ
اض َي ِؼ ٌَ ُ٘ َ
و ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٓإٔذَا أََ٧ا ب ٔ َُ ٤
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
وسی آخٔذْ
بِ ٔ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢أ َ ُٛو ُ ٪أَ َّو َ ٩ِ ٣َ ٢بٌُ َٔث َٓإٔذَا َُ ٣
غ
بٔا ٌَِ ٟزِ ٔ
دمحمنب وی ف،ایفسؿ ،رمعف نبییحی ،ییحی،رضحتاوبدیعس یبن یلصاہللہیلعفملس ےسرفاتیرکےت ںیہآپ ےنرفامای ہک بسولگ
ایقتم ےک دؿ ےب وہش وہ اجںیئ ےگ بج ںیم وہش آؤں اگ وت دوھکیں اگ ہک رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ رعش اک اکی اپہی ڑکپے
وہےئ وہں ےگ۔ افر اموشجؿ ےن دبعاہلل نب  لض ےس اںوہں ےن اوبہملس ےس اںوہں ےن رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ایک ےہ ہک
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن ایک آپ ےن رفامایہک بس ےس ےلہپ وہش ںیمآےن فاولں ںیم ںیم وہں وت اس فتق دوھکیں اگ ہک
ومٰیسہیلعامالسؾرعشڑکپےوہےئںیہ۔
رافی  :دمحمنبوی ف،ایفسؿ،رمعفنبییحی،ییحی،رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکرفےتشافررفحاسیکرطػڑچےتھںیہ...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکرفےتشافررفحاسیکرطػڑچےتھںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2279

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

ؤ ٓ ٪یََ ٣َ ٥ِ ُٜلئ ٔ َْ ٜة ب ٔ َّ
ی٩
ْص َو َػ ََلة ٔا ِِ َٔ ٟحز ٔث ُ ََّ ٥ي ٌِزُ ُد َّأ ٟذ َ
و ٪فٔی َػ ََلة ٔا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اِ ٠ٟی َٔ ١و َََ ٣لئ ٔ َْ ٜة بٔاَ ٨َّ ٟضارٔ َو َی ِح َتَ ٌُ ٔ٤
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَ َت ٌَا َٗبُ َ
و٪
وَ ٪وأَ َت ِي َ٨اص َُِ ٥وص ُِ ٥ي َُؼ َُّ ٠
وَ ٪ت َز ِ٨َ ٛاص َُِ ٥وص ُِ ٥ي َُؼ َُّ ٠
ٕ َت َز ِٛت َُِٔ ً ٥بازٔی ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
بَاتُوا ٓ ٔیََ ٓ ٥ِ ُٜی ِشأَُ ُٟض َِ ٥وص َُو أَ ًِ َ ٥ُ ٠بََٔ ٓ ٥ِ ُٜی ُ٘و ُِ َٛ ٢ی َ
َو َٗا ََ ٢خاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی صُ َزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت َؼ َّس َ ٚبٔ ٌَ ِس َٔ ٢ت َِ ٤زة ٕ ِٔ َٛ ٩ِ ٣شبٕ كَ ِّیبٕ َو ََل َي ِؼ ٌَ ُس ِلٔ َی اہللٔ ِ ٔ ََّل َّ
اٟلی ُِّب َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ َی َت َ٘ َّبَ ُ٠ضا ب ٔ َیٔ٤ئ٨طٔ ث ُ َّ٥
وِ ٣ٔ ٪ث َ ١ا َِ ٟح َب َٔ ١و َر َوا ُظ َو ِر َٗا ُئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
ِّیضا َ ٔ ٟؼاح ٔبٔطٔ َ٤َ ٛا یُ َزبِّی أَ َح ُس َُّ ُ٠ُٓ ٥ِ ٛو ُظ َحًَّی َتَ ُٜ
یُ َزب َ
َي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََل َي ِؼ ٌَ ُس ِلٔ َی اہللٔ ِ ٔ ََّل َّ
اٟلی ُِّب

اامسلیع  ،امکل ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایہک
راتافردؿےکرفےتشاہمترےاپسےکیدعبدرگیےآےتںیہافررصعافر رجیکامنزںیمدفونںاکیدفرسےےسےتلمںیہ،رھپ
نجرفوتشںےناہمترےاس ھتراتسگاریےہفہافرپےلچاجےتںیہ،اہللاعت یاؿرفوتشںےسوپاتھچےہاحالہکنفہںیہمتزایدہ
اجاتنےہ،رفاماتےہہکمتےنریمےدنبفوکسکاحؽںیموھچڑا،وتفہےتہکںیہہکامنزیکاحتلںیموھچڑا،افربجےئگےھتبتیھب
فہ امنزڑپھ رےہ ےھتاخدل نب دلخمےن وباہطسدبعاہلل نبدانیراوباصحل۔رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےت ںیہہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجےناپکامکح ںیمےساکیوجھکرےکرباربدصہقایکافراہللیکرطػےساپکزیچیہ
ڑچیتھ ےہ اہلل اعت ی اس وک ا ےن داںیئ اہھت ےس وبق ؽ رکات ےہ رھپ اس ےک امکل ےک ےئل اس یک رپفرش رکات ےہ سج رطح مت ںیم
ےس وکح  صخش ا ےن ڑھچبے یک رپفرش رکات ےہ اہیں کت ہک فہ ریخات اہپڑ ےک ربارب وہ اجیت ےہ افر فرہق ےن اےس دبعاہلل نب
دانیراںوہں ےندیعس نباسیر ےساںوہں ےناوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنعےس۔رضحت اوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ ہک
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللیکرطػاپزیکہزیچںییہڑچیتھںیہ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکرفےتشافررفحاسیکرطػڑچےتھںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2280

راوی ً :بساَلًلی ب ٩ح٤از  ،یزیسب ٩زریٍ  ،سٌیس ٗ ،تازہ  ،ابواٌٟاٟیہ  ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟیةٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
غ ا ٌَِ ٟو ٔٔیََ ٥ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل
ُِک ٔب َلَ ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ ا ٌَِ ٟؤی ُ ٥ا َِ ٟحٔ٠ی ََُ ٥ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َر ُّب ا ِِ ٌَ ٟز ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪یَ ِسًُو بٔضَٔ ٨ِ ٔ ً َّ٩س ال َ ِ
اہللُ َر ُّب َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ُِک ٔی٥
غ ال َ ٔ
ت َو َر ُّب ا ِِ ٌَ ٟز ٔ
دبعاالیلع نب امحد  ،سیدینب زرعی  ،دیعس  ،اتقدہ  ،اوبااعلہیل  ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل
لْغَؼ ِت
َّ َ لْغَؼ ِت ُ لْجَل ُِت
َ
َ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ّ
ب
شا مل ِإلَ َش ِإلا ُّ
ب َ ْز
﵀ّ َر ُّ ج
﵀ا ما مل ِإلَ َش ِإلا ُ
ہیلعفآہلفملستبیصمےکفتقہی(داع)ڑپےتھےھت َ(ل ِإلَ َش ِإلا ُّ
اْل ِ
﵀ َر ُّ
ال َّسم ََو ِ
اْلِثِ) ینع اہلل اعت ی ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن رعش میظع اک رب ےہ ،اہلل ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن فہ آامسؿ
ش َْ ز
ب ْ َ ْز
ات َف َر ُّ ج
اْل ِ
افرزنیماکربےہافررعشرکمیاکربےہ۔
رافی  :دبعاالیلعنبامحد،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،اوبااعلہیل،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکرفےتشافررفحاسیکرطػڑچےتھںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2281

راوی ٗ :بیؼہ ،سٔیا ،٪سٔیاٛ ٪ے واٟس ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یؼ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی نُ ٌِ ٕ ٥أَ ِو أَبٔی نُ ٌِ َٕ ٥ط َّ
یؼ ُة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی َٗا َ ٢بٌُ َٔث ِلٔ َی
ک َٗب ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ

أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ُذ َص ِي َب ٕة َٓ َ٘ َش ََ ٤ضا بَي ِ َن أَ ِر َب ٌَ ٕة و َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
ا ٚبِ َُ ٩ن ِْصٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ ٧ا ُسٔ َِیا ُ٪
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی نُ ٌِ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ ٢ب ٌَ َث ًَل ٔ ٌّی َوص َُو بٔا َِ ٟی َِ ٩ٔ ٤لٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ُذ َص ِي َب ٕة فٔی
َ
َق َٔ بِ َٔ ٩حاب ٔ ٕص ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ِّی ث ُ َّ ٥أَ َح ٔس بَىٔی َُ ٣حا ٔط ٍٕ َوبَي ِ َن ًُ َي ِي ََ ٨ة بِ ٔ ٩بَ ِس ٕر ا َِٔ ٟزَار ِّٔی َوبَي ِ َن ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ ٔ٩
تُ ِزبَت َٔضا َٓ َ٘ َش ََ ٤ضا بَي ِ َن اَلِ ِ َ

ًُ ََلثَ َة ا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ِّی ث ُ َّ ٥أَ َحسٔ بَىٔی ٔ َلِک ٕب َوبَي ِ َن َزیِسٔ ا َِ ٟد ِی َّٔ ١
ار َٓ َ٘اُٟوا
َقیِ ْع َواَلِ َ ِن َؼ ُ
اٟلأِ ِّی ث ُ َّ ٥أَ َح ٔس بَىٔی ِ َ ٧ب َض َ
اَ َٓ ٪ت َِیَّوَ ِت ُ َ
رش ُٖ
یس أَصِ ِٔ َ ٧ ١ح ٕس َو َی َسًُ َ٨ا َٗا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا أَ َتأ َ َُّ ُٔ ٟض َِٓ ٥أَٗ َِب ََ ١ر ُج َُْ ١ائٔزُ ا ِِ ٌَ ٟي َ٨ي ِ ٔن َ٧ات ٔ ُئ ا َِ ٟحبٔي ٔن َٛثُّ اِ ٠ِّ ٟح َی ٔة ُٔ ِ ٣
ي ٌُِ ٔلیطٔ َػ َ٨از ٔ َ
ا َِ ٟو ِج ََ ٨تي ِ ٔن َِ ٣حُ ُ٠
ض َٓ َ٘ا َ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س َّات ٔ ٙاہللَ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥َ ٠یُ ٔلی ٍُ اہللَ ِٔذَا ًَ َؼ ِي ُت ُط
و ٚاَّ ٟزأ ِ ٔ
ق َو ََل َتأ ِ َُ٨٣ونٔی ٓ ََشأ َ ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوِ َٗ ٔ ٦ت َُ ٠ط أ ُ َرا ُظ َخاَ ٔ ٟس بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس ٓ ََُ ٌَ ٨َ ٤ط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
ٓ ََیأ ِ َُ٨٣ىٔی ًَل َی أَصِ ٔ ١اَلِ َ ِر ٔ
َّ
َّ
َّ
َّ
آََ ٪ل یُ َحاو ٔ ُز َح َ٨ا ٔج َزص ُِ٥
ُق َ
ُقُ َُ ٪ا ِِ ُ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َولی َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسٔ ٩ِ ٣ٔ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠ؿئِـ ٔٔئ َص َذا َٗ ِو ّ٣ا َي ِ َ

وَّ ٚ
ُوِ ٩ِ ٣ٔ ٪اْل ٔ ِس ََل٣ُ ٔ ٦زُ َ
و ٪أَصِ َ ١اَلِ َ ِوثَا َٟٔ ٪ئ ٔ ِ ٩أَ ِز َر ُِ ٛت ُض ََِ ٥لَ ِٗ ُت َُ ٨َّ ٠ض ِ٥
و ٪أَصِ َِ ١اْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦ویَ َسًُ َ
اٟش ِض ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟز َّٔ ٣یةٔ َي ِ٘ ُتَ ُ٠
یَ ِ٤زُٗ َ
َٗ ِت ًََ ١از ٕ

ہصیبق ،ایفسؿ ،ایفسؿ ےک فادل ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم
وھتڑااسوساناجیھبایگوتآپےناسوکاچرآدویمںںیممیسقترکدای(دفرسیدنس)ااحسؼنبرصندبعارلزاؼ،ایفسؿا ےنفادلےسفہ
انبمعنےسفہرضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیل ہنعےس۔رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکآرضحنت
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمھچکوساناجیھبوتآپےناسوکارقعنباحسبوکوجیلظنحافرنباجمعشاکاکیرفداھتہینیعنب
دبر رقاری افر ہمقلع نب العہث وج اعرمی ینب الکب اک اکی صخش اھت افر زدی لیخ وک وج اطح  افر ینب اھبنؿ اک اکی رفد اھت ،میسقت رک دای،
رقشی افر ااصنرہصغ وہےئ افر م ےن ےگل ہکالہ دجن ےک رسدارفں وکدےتی ںیہ افر مہ ولوگں وک وھچڑدےتی ںیہ۔ آپ ےن رفامایہک
ںیم اؿ یک اتفیل ولقب رکات وہں۔ اکی صخش آای ہک اس یک دفونں آںیھکن ادنر دیسنھ وہح  ںیھت ،اشیپین ارھبی وہح  ،داڑیھ
ینھگدفونںاگؽاےھٹوہےئافررسڈنماےئوہےئاھتاسےناہکاےدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساہللےسڈر،آرضحنتیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےن رفامایہک اہللیک ااطتع وکؿرکے اگ بجہک ںیم یہاسیک انرفامینرکفں ،اس ےن ےھجم زنیمفاولں رپ انیم انبای ےہ
افر مت ھجم وک انیم ںیہن ہ ےتھج وہ۔وقؾ ےک اکی صخش اغابل اخدل نب فدیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس صخش ےک لتق رکےنیک ااجزت
اچیہ نکیل آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای بج فہ صخش ھٹیپ ریھپ رک الچ ایگ ،وت آرضحنت ےن رفامای ہک اس صخش یک
لسن ےس ھچک ولگ دیپا وہں ےگ وج رقآؿ ڑپںیھ ےگ افر رقآؿ ایکن قلح ےس ےچین ںیہن ارتے اگ افر االسؾ ےس اس رطح لکن

اجںیئ ےگ ےسیج ریت اکشر ےس لکن اجات ےہ ،فہ ولگ املسمونں وک لتق رکںی ےگ افر تب رپیتس وک وھچڑ دںی ےگ ،ارگ ںیم اؿ اک زامہن
اپولںوتاؿولوگںوکوقؾاعدیکرطحلتقرکدفں۔
رافی  :ہصیبق،ایفسؿ،ایفسؿےکفادل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکرفےتشافررفحاسیکرطػڑچےتھںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2282

راوی ً :یاغ ب ٩وٟیس  ،وٛیٍ ،اً٤ع  ،ابزاہی ٥تییم  ،حرضت ابوذر

َح َّسثَ َ٨ا ًَی ُ
یم ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
َّاغ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ؤٟطٔ َو َّ
غ
اٟظ ُِ ٤ص َت ِحزٔی ِ ٤ُ ٔ ٟش َت َ ٓ ٕ
ُقصَا َت ِح َت ا ٌَِ ٟزِ ٔ
ُق ََ ٟضا َٗا َِ ٣ُ ٢ش َت َ ُّ
ل َّس
ایعشنبفدیل،فعیک،اشمع،اربامیہیمیت،رضحتاوبذرےتہکںیہہکںیمےنآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسآتی﴿ َفا مْ ُس
َ ل
تق ِمُ ْشنَ َق ّززٍل َ َھا﴾ےکقلعتموپاھچآپےنرفامایہکاساکرقتسمرعشےکےچینےہ۔
ٹ ْ زِ
رافی  :ایعشنبفدیل،فعیک،اشمع،اربامیہیمیت،رضحتاوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکاسدؿضعبرہچےرتفاتزہوہںےگ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ

اہللاکوقؽہکاسدؿضعبرہچےرتفاتزہوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2283

راوی ٤ً :زو بً ٩و ،٪خاٟس و ہظی ،٥اس٤اًیٗ ،١یص ،حرضت جزیز

وسا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َوصُظَ ِی ِْ ٔ ِ ٩ِ ًَ ٥س َ٤اً ٔی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ُجّ ُ٠

و ٪فٔی ُر ُِیَتٔطٔ َٓإ ٔ ِ ٪ا ِس َت َل ٌِت ُِ ٥أَ َِ ٪لَ
َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذِ َ٧وَ َز ِلٔ َی ا ِ٤َ َ٘ ٟز َِٔ ٟی ََ ٠ة ا َِ ٟب ِسرٔ َٗا ََ ٥ِ َُّٜ٧ِٔ ٢ست َ َ ٍ ِو ََ ٪ربَّ٤َ َٛ ٥ِ ُٜا َت َز ِو ََ ٪ص َذا ا َِ ٤َ َ٘ ٟز َلَ ُت َـا َُ ٣
وب َّ
َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َٓآ ٌَُِ٠وا
ُغ ٔ
ُت ِِ َ٠بُوا ًَل َی َػ ََلة ٕ َٗ ِب َ ١كُُ٠و َٔ اٟظ ِٔ ٤ص َو َػ ََلة ٕ َٗ ِب َُ ُ ١

رمعف نبوعؿ،اخدلفمیشہ،اامسلیع،سیق،رضحترجری ےتہک ںیہ ہک مہولگآرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپسےھٹیب وہےئ
ےھتبجآپوچدوھںیراتےکاچدنوکدےتھکیوترفامےتہکرقنعبیمتا ےنربوکدوھکیےگسجرطحمتاساچدنوکدےتھکیوہافر
اس ےک دےنھکی ےس ںیہمت وکح  دتق ںیہن وہیت  ،س ارگ مت عولع آاتفب افر رغفب آاتفب ےس ےلہپ امنز رپ ولغمب ہن ےئک اج وکس
(ارگمتامنزڑپھوکس)وتااسیرکف(ینعڑپوھ)۔
رافی  :رمعفنبوعؿ،اخدلفمیشہ،اامسلیع،سیق،رضحترجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاسدؿضعبرہچےرتفاتزہوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2284

راوی  :یوسٕ ب٣ ٩وسیً ،اػ ٥ب ٩یوسٕ یزبوعی ،ابوطہاب ،اس٤اًی ١ب ٩ابی خاٟسٗ ،یص ب ٩ابی حاز ،٦حرضت جزیز ب٩
ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص
وسی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
ٕ ا ِٟيَ ٍِبُوعٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٔط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩
اػ ُ ٥بِ ُ ٩یُو ُس َ

بِ ٔ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥ِ َُّٜ٧ِٔ ٥َ ٠ست َ َ ٍ ِو ََ ٪ربََّٔ ً ٥ِ ُٜیاّ٧ا
وی ف نب ومیس ،اعمص نب وی ف ریوبیع ،اوباہشب ،اامسلیع نب ایب اخدل ،سیق نب ایب احزؾ ،رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل
اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رقنعبی مت ا ےن رب وک اینپ اؿ آوھکنں ےس اظرہی  رر رپ
دوھکیےگ(ایقتمےکدؿ)۔
رافی  :وی ف نب ومیس ،اعمص نب وی ف ریوبیع ،اوباہشب ،اامسلیع نب ایب اخدل ،سیق نب ایب احزؾ ،رضحت رجری نب دبعاہلل
ریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاسدؿضعبرہچےرتفاتزہوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2285

راوی ً :بسہ بً ٩بساہلل  ،حشين جٌفی ،زائسہ ،بیا ٪ب ٩برشٗ ،یص ب ٩ابی حاز ،٦حرضت جزیز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

رش ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔی َحازَٔ ٕ ٦ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ْن ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة َح َّسثَ َ٨ا بَ َیا ُ ٪بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
ِ َد ًَ َِ ٠ي َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی ََ ٠ة ا َِ ٟب ِسرٔ َٓ َ٘ا ََ ٥ِ َُّٜ٧ِٔ ٢ست َ َ ٍ ِو ََ ٪ربََّ ٥ِ ُٜی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َ٤َ ٛا َت َز ِو ََ ٪ص َذا ََل
َٗا ََ َ ٢
و ٪فٔی ُر ُِ َیتٔطٔ
ُت َـا َُ ٣

دبعہنبدبعاہلل،نیسحیفعج،زادئہ،ایبؿنبرشب،سیقنبایباحزؾ،رضحترجریریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس امہرے اپس وچدوھںی اترخی یک رات وک رشتفی الےئ وت آپ ےن رفامای ہک رقنعبی مت ا ےن رب وک دوھکی ےگ سج
رطحمتاسوکدےتھکیوہافراسےکدےنھکیںیمںیہمتدتقںیہنوہیت۔
رافی  :دبعہنبدبعاہلل،نیسحیفعج،زادئہ،ایبؿنبرشب،سیقنبایباحزؾ،رضحترجریریضاہللاعتٰیلہنع

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

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاسدؿضعبرہچےرتفاتزہوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2286

راوی ً :بساٌٟزیزبً ٩بساہلل  ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہابً ،لاء ب ٩یزیسٟ ،یثی ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس َّ
اِ ٠ٟیثٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ

و ٪ف ٔی ا ِ٤َ َ٘ ٟز ٔ
اض َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َِ َ ٧ ١زی َربَّ َ٨ا َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ُِ ١ت َـ ُّار َ
اَ ٨َّ ٟ
و ٪فٔی َّ
اب َٗاُٟوا َلَ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢إٔ٥ِ َُّٜ٧
َِ ٟی ََ ٠ة ا َِ ٟب ِسرٔ َٗاُٟوا َلَ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َََ ٓ ٢ض ُِ ١ت َـ ُّار َ
اٟظ ِٔ ٤ص َِ ٟی َص زُوَ َ ٧ضا َس َح ْ

اَ ٪ي ٌِبُ ُس َّ
اٟظ َِ ٤ص
َت َز ِوُ َ ٧ط ََ ٛذَ ٔ ٟ
اَ ٪ي ٌِبُ ُس َط ِیئّا َٓ َِ ٠يت ِ َب ٌِ ُط َٓ َيت ِ َب ٍُ َ ٩ِ ٣ک َ َ
اض َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ٓ ََی ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
ک َی ِح َ ٍُ ٤اہللُ اَ ٨َّ ٟ
َّ
یت َّ
اَ ٪ي ٌِبُ ُس َّ
یت َو َت ِب َقی َص ٔذظ ٔاَلِ ُ َُّ ٣ة ٓ َٔیضا َطآ ٔ ٌُو َصا
اٟل َوأُ َ
اٟل َوأُ َ
اَ ٪ي ٌِبُ ُس ا َِ ٤َ َ٘ ٟز ا َِ ٤َ َ٘ ٟز َو َیت ِ َب ٍُ َ ٩ِ ٣ک َ َ
اٟظ َِ ٤ص َو َیت ِ َب ٍُ َ ٩ِ ٣ک َ َ
َّ ِ
أَ ِو ُ٨َ ٣آ ٔ ُ٘وصَا َط َّ
رع ِٓ َ٨ا ُظ
ک ِٔبِ َزاصٔی ََُ ٓ ٥یأِت ٔیض ٔ ِ ٥اہللُ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أََ٧ا َربََُّ ٓ ٥ِ ُٜی ُ٘وَ ُٟ
وَ ٪ص َذا َ٣کَا٨َ ُ ٧ا َحًی یَأت ٔ َي َ٨ا َربُّ َ٨ا َٓإٔذَا َجائ َ َ٨ا َربُّ َ٨ا َ َ
اْٟص ُان بَي ِ َن هَ ِض َز ِی َج َض َّ٥َ ٨
وََ ٓ ٪ی ُ٘و ُ ٢أََ٧ا َربََُّ ٓ ٥ِ ُٜی ُ٘و َُ ٟ
ٓ ََیأِت ٔیض ٔ ِ ٥اہللُ فٔی ُػ َورتٔطٔ َّأًٟی َي ٌِز ٔ ُٓ َ
ُرض ُب ِّ َ
و ٪أََ ِ ٧ت َربُّ َ٨ا َٓ َيت ِ َب ٌُوُ َ ٧ط َوي ِ َ
َ
َّ
اٟز ُس َٔ ١ی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥س َِّ ٥ِ ٠س َِّ ٥ِ ٠وفٔی َج َض َّ٥َ ٨
اٟز ُس ُ
َ ١و َز ًِ َوی ُّ
َٓأ ُٛو ُ ٪أََ٧ا َوأ ُ ًَّٔ٣ی أَ َّو َ ٩ِ ٣َ ٢یُحٔیزُصَا َو ََل یَ َتک َ ََّ ٥ُ ٠ی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َِٔل ُّ
َ ١ط ِو ٔک َّ
اٟش ٌِ َسا َٔ ٪ص َِ ١رأَیِت َُِّ ٥
َ ١ط ِو ٔک َّ
اٟش ٌِ َسا َُٔ ٪ي ِ َ ٍ أَُ َّ ٧ط ََل
اَٗ ٪اُٟوا َن ٌَ ِ ٥یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََٓ ٢إَٔ َّ ٧ضا ِٔ ٣ث ُ
یب ِٔ ٣ث ُ
اٟش ٌِ َس َ
َ َلِکُ ٔ ٟ
َ
ْخ َز ُ ٢أَ ِو
َي ٌِ َ٣َ ٥ُ ٠ا َٗ ِس ُر ً ٔوَ َ ٔ٤ضا ِ ٔ ََّل اہللُ َت ِد َل ُ
ٕ اَ ٨َّ ٟ
اض بٔأ ًِ َ٤أٟض ٔ ُِ ٨ِ ٔ٤َٓ ٥ض ِ ٥ا ِ٤ُ ٟوبَ ُ ٙبَق ٔ َی بٔ ٌَ َٔ٠٤طٔ أَ ِو ا ِ٤ُ ٟوثَ ُ ٙبٔ ٌَ َٔ٠٤طٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥ا ِِ َ ٤ُ ٟ
ْخ َد ب ٔ َز ِح َ٤تٔطٔ َ ٩ِ ٣أَ َرا َز ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ
ا َِ ٤ُ ٟح َازی أَ ِو ِ َ ٧ح ُو ُظ ث ُ َّ ٥یَ َت َحل َّی َحًَّی ِٔذَا ََ
َفَْ اہللُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
ئ بَي ِ َن ا َِٔ ٌٟباز ٔ َوأَ َرا َز أَ ِ ٪یُ ِ ٔ

ُرش ُک بٔاہللٔ َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٤َّ ٣أَ َرا َز اہللُ أَ ِ ٪یَ ِز َح َ٤طُ َٔ ٩ِ ٤َّ ٣ي ِظ َض ُس أَ ََِ ٪ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ
اََ ٪ل ي ِ ٔ
أَ ََ ٣ز ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة أَ ِ ٪یُ ِ ٔ
ْخ ُجوا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َ ٩ِ ٣ک َ َ
ِ
َ
اٟش ُحوز ٔ
اٟش ُحوز ٔ َتأِک ُ ُ
اٟش ُحوز ٔ َُح ََّ ٦اہللُ ًَل َی ا٨َّ ٟارٔ أَ َِ ٪تأک ُ َ ١أَث َ َز ُّ
 ١ا٨َّ ٟا ُر ابِ َ ٩آ َز َََّ ٔ ِ ٦ل أَثَ َز ُّ
ٓ ََی ٌِز ٔ ُٓوُ َ ٧ض ِ ٥فٔی ا٨َّ ٟارٔ بٔأثَز ٔ ُّ
ُوَ ٪ت ِح َت ُط َ٤َ ٛا َت ِ٨بُ ُت ا ِٟحٔ َّب ُة فٔی َحٔ٤ی َّٔ ١
اٟش ِی ٔ ١ث ُ َّ٥
و ٩ِ ٣ٔ ٪ا٨َّ ٟارٔ َٗ ِس ا ُِ ٣ت ٔح ُظوا َٓ ُی َؼ ُّب ًََِ ٠یض ٔ ِ٣َ ٥ا ُئ ا َِ ٟح َیاة ٔ َٓ َي ِ٨بُت َ
ْخ ُج َ
ٓ ََی ِ ُ

آِ أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ُز ُخ ّوَل ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٓ ََی ُ٘و ُ٢
َفْ ُ اہللُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
ئ بَي ِ َن ا َِٔ ٌٟباز ٔ َویَ ِب َقی َر ُج ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِِ٘ ٣ُ ٥ب ٔ ْ ١ب ٔ َو ِجضٔطٔ ًَل َی ا٨َّ ٟارٔ ص َُو ٔ ُ
َي ِ ُ
ُح َٗىٔی ذَکَا ُُصَا ٓ ََی ِسًُو اہللَ ب ٔ َ٤ا َطا َئ أَ َِ ٪ی ِسًُ َو ُظ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢اہللُ
أَ ِی َر ِّب ِ ٔ
اِص ِٖ َو ِجهٔی ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟارٔ َٓإَّٔ٧طُ َٗ ِس َٗظَ َبىٔی رٔی ُح َضا َوأَ ِ َ

ک َُي ِ َ ٍ ُظ َوي ٌُِ ٔلی َربَّ ُط ُٔ ًُ ٩ِ ٣ضوز ٕ َو ََ ٣واث َٔی٣َ ٙا
ک أَ َِ ٪ت ِشأ َ َٟىٔی َُي ِ َ ٍ ُظ ٓ ََی ُ٘و ََُ ٢ل َؤًزَّت َٔک ََل أَ ِسأََ ُٟ
ُک ذََ ٔ ٟ
َص َِ ًَ ١ش ِی َت ِ ٔ ِ ٪أَ ًِ َل ِيت َ
ْص ُٖ اہللُ َو ِج َض ُط ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟارٔ َٓإٔذَا أَٗ َِب ًََ ١ل َی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َو َرآ َصا َسَ َٜت َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ َِ ٪ي ِشَ ُٜت ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢أَ ِی َر ِّب
َطا َئ ٓ ََی ِ ٔ
یت أَبَ ّسا
ک أَ َِ ٪لَ َت ِشأ َ َٟىٔی َُي ِ َ ٍ َّأ ٟذی أ ُ ًِ ٔل َ
اب ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢اہللُ َٟطُ أََِ ٟش َت َٗ ِس أَ ًِ َل ِی َت ًُ ُضو َز َک َو ََ ٣واث ٔی َ٘ َ
َٗ ِّس ِ٣ىٔی ِلٔ َی بَ ٔ

ک أَ َِ ٪ت ِشأ َ ََُ ٢ي ِ َ ٍ ُظ ٓ ََی ُ٘و ُ٢
َک یَا ابِ َ ٩آ َز َ٣َ ٦ا أَُ َِس َر َک ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ِی َر ِّب َویَ ِسًُو اہللَ َحًَّی َي ُ٘و ََ ٢ص َِ ًَ ١ش ِی َت ِ ٔ ِ ٪أ ُ ًِ ٔل َ
یت ذََ ٔ ٟ
َویَِ ٠
اب ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
اب ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓإٔذَا َٗ َاِ ٦لٔ َی بَ ٔ
ک َُي ِ َ ٍ ُظ َوي ٌُِ ٔلی َ٣ا َطا َئ ُٔ ًُ ٩ِ ٣ضوز ٕ َو ََ ٣واث َٔیُ َٓ ٙی َ٘ ِّس ُُ ٣ط ِلٔ َی بَ ٔ
ََل َؤًزَّت َٔک ََل أَ ِسأََ ُٟ
اَّٟسورٔ ٓ ََی ِشُ ُٜت َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ َِ ٪ي ِشَ ُٜت ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢أَ ِی َر ِّب أَ ِزخٔ ِ٠ىٔی
َفأَی َ٣ا ٓ َٔیضا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟحب ِ َ ٍة ٔ َو ُّ ُ
ا ِن َٔ َض َ٘ ِت َٟطُ ا َِ ٟح َُّ ٨ة َ َ
ک یَا ابِ َ ٩آ َز َ٣َ ٦ا
ک أَ ََِ ٪ل َت ِشأ َ ََُ ٢يِ ٍَ َ٣ا أ ُ ًِ ٔل َ
یت ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ویِ ََ ٠
ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٓ ََی ُ٘و ُ ٢اہللُ أََِ ٟش َت َٗ ِس أَ ًِ َل ِی َت ًُ ُضو َز َک َو ََ ٣واث ٔی َ٘ َ
ک ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َُ َٟ ٢ط ا ِز ُخ ِ١
ک اہللُ ُٔ ٨ِ ٣ط َٓإٔذَا َؿحٔ َ
ک ٓ َََل َیزَا َُ ٢ی ِسًُو َحًَّی َي ِـ َح َ
أَُ َِس َر َک ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ِی َر ِّب َلَ أَ ُٛو َّ٩َ٧أَ ِط َقی َخ َِ ٔ ٘٠
َ
َّ َّ
ِّ
َک ُظ َي ُ٘و َُ َٛ ٢ذا َو ََ ٛذا َحًَّی ا ِن َ٘ َل ٌَ ِت بٔطٔ اَلِ َ َ٣ان ٔ ُّی
ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓإٔذَا َز َخََ ٠ضا َٗا َ ٢اہللُ َُ ٟط َت َِ ٨َّ ٤ط ٓ ََشأ ََ ٢ربَّ ُط َو َت َ٤ىی َحًی ِ ٔ َّ ٪اہللَ َُ ٟی َذ ُ

یس َوأَبُو َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ُّٔی َ ٍَ ٣أَبٔی ص َُزیِ َز َة ََل یَزُ ُّز ًََِ ٠یطٔ َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔطٔ َط ِیئّا
ک َو ِٔ ٣ثُ ُ٠ط َُ ٌَ ٣ط َٗا ََ ًَ ٢لا ُئ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
ک ََ ٟ
َٗا َ ٢اہللُ ذََ ٔ ٟ
رشةُ أَ َِ ٣ثأٟطٔ
ک ََ ٟ
َحًَّی ِٔذَا َح َّس َث أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪اہللَ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ک َو ِٔ ٣ثُ ُ٠ط َُ ٌَ ٣ط َٗا َ ٢أَبُو َس ٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ُّٔی َو ًَ َ َ
َک َو ِٔ ٣ثُ ُ٠ط َُ ٌَ ٣ط َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ُّٔی أَ ِط َض ُس أَنِّی َحٔٔوِ ُت ٔ٩ِ ٣
کَ ٟ
َُ ٌَ ٣ط یَا أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َ٣ا َحٔٔوِ ُت ِ ٔ ََّل َٗ ِو َُ ٟط ذََ ٔ ٟ
آِ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ زُ ُخ ّوَل
رشةُ أَ َِ ٣ثأٟطٔ َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة ٓ ََذَ ٔ ٟ
ک ََ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠و َٟطُ ذََ ٔ ٟ
ک اَّ ٟز ُج ُ
ُٔ ١
ک َو ًَ َ َ

ا َِ ٟح ََّ ٨ة

دبعازعلرینب دبعاہلل  ،اربامیہ نب دعس ،انب اہشب ،اطعء نب سیدی ،یثیل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ولوگں
ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ایک مہولگ ا ےن رپفرداگر وکایقتم ےک دؿدںیھکی ےگ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایایکںیہمتدبرےکاچدنوکدےنھکیںیموکح دتقوہیتےہ؟ولوگںےناہکںیہن!ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس،
آپ ےن رفامای مت ایسرطح ا ےن رب وک دوھکی ےگ ،اہلل اعت یولوگں وکایقتم ےک دؿ عمجرکے اگ افر رفامےئ اگ ہک مت ںیم وج صخش
سجزیچیکابعدترکاتاھتفہاسےکےھچیپوہاجےئانچہچنوجآاتفبیکوپاجرکاتاھتفہآاتفبےکےھچیپوہاجےئاگافروجاچدنوکوپاتج

اھتفہاچدنےکےھچیپوہاجےئاگافروجصخشوتبںوکوپاجرکاتاھتفہوتبںےکےھچیپوہاجےئ اگافرہیاتمابیقرہاجےئیگسجںیماس
یک افشتع رکےن فاےل ای اس ےک انمقف وہں ےگ (اربامیہ وک کش وہا) اؿ ےک اپس اہلل اعت ی آےئ اگ افر رفامےئ اگ ہک اہمترا رب
ںیموہں،فہولگںیہکےگہکمہوتںیہیرپرںیہےگبجکتہکامہراربہنآاجےئبجامہراربآاجےئاگوتمہاےساچہپؿںیل
ےگ،اہللاعت یاؿےکاپساسوصرتںیمآےئاگےسجفہاچہپےتنوہںےگ افر رفامےئاگہکںیماہمتراربوہںوتولگںیہک ےگ
ہکوتامہراربےہافرہیولگاسےکےھچیپوہاجںیئےگافرمنہجےکافرپلپرصاطاقمئایکاجےئاگوتںیمافرریمیاتمبسےس
ےلہپ اسےک افرپےسسگرے یگافراسدؿربمغیپفں ےک العفہوکح ابتہنرکےکس اگ ،افرربمغیپفںیکاکپراس دؿ ہی وہیگہکاے
اہلل! وفحمظ رھک ،افر منہج ںیم دعساؿ ےک اکےٹن یکرطح آڑکنے وہےگن ایک مت ےن دعساؿ داھکی ولوگں ےن وجاب دای اہں ای روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہل فملسآپےنرفامایفہدعساؿےکاکےٹنیکرطحوہاگ۔رگمہیہکاؿیکڑباھح یکدقماراہللےکوساوکح ںیہن
اجاتن فہ آڑکنے اؿ وک اےکن اامعؽ ےک اطمقب اکچ ںیل ےگ ،اؿ ںیم ےس ضعب فہ وہں ےگ وج الہک رک دے اجںیئ ےگ ا ےن لمع
ےکاسھتابیقرںیہےگایہیرفامایہکا ےنلمعےکاسھتدنبےھوہےئوہںےگافراؿںیمےسضعبڑکٹے رکدےاجںیئےگای
دبہلدےاجںیئےگایایسرطحےکافراافلظرفامےئرھپاہللاعت یاظرہوہاگاہیںکتہکدنبفںےکدرایمؿہلصیفرکےنےسافرغ
وہاگافرنجولوگںوکاینپرتمحےسدفزخےساکنانلاچےہاگوترفوتشںوکمکحدےاگہکدفزخےساؿولوگںوکاکنؽدفوجاہللےک
اسھتیسکوکرشکیںیہن رکےتےھتنجرپاہللاعت یرمحاکارادہرفامےئاگہیفہوہںےگ وہنجںےنوگایہدیوہیگہکاہللےکوسا
وکح وبعمدںیہن،رفےتشاؿوکدفزخںیمدجسہےکاشنونںےساچہپںینےگ،دجسے یکہگجوکوھچڑرکآد یےکابیقہصحوکآگ اھک
اجےئیگ،اہللےنآگرپدجسےےکاشنؿوکالجان جاؾرکدای سفہولگدفزخےسےلجوہےئںیلکنےگافراؿرپآبایحتڈاال
اجےئاگوتاسےکےچینفہاسرطحرتفاتزہوہاجںیئےگسجرطحداہناپینےکےنہبیکہگجےسااتگےہ،اہللاعت یدنبفںےکےلصیف
ےسافرغوہاگوتاکیآد یااسیابیقرےہاگسجاکرخدفزخیکرطػوہاگ،ہیصخشدفزویخںںیمےستنجںیمبسےسآرخںیم
دالخ وہےن فاال وہاگ ،فہ رعض رکے اگ اے رب! ریما ہنم دفزخ یک رطػ ےس ریھپ دے ،اس یک وہا ےن ےھجم رپاشیؿ رک دای افر
اس یکٹپلےنےھجمالجڈاال،فہاہللےسداعرکےاگبجکتہکاہللوکوظنمروہاگ،رھپاہللاعت یرفامےئاگارگےھجتہیدےدایاجےئوت
ایکاسےکالعفہوتھچکامےگناگ؟فہےہکاگمسقںیماسےکوساءھچکہناموگنںاگافرسجدقردخاوکوظنمروہاگفہآد یا ےنرپفرداگر
ےس دہع ف امیپؿ رکے اگ وت اہلل اعت ی اس اک ہنم دفزخ ےس ریھپ دے اگ ،بج فہ تنج یک رطػ ہنم رکے اگ افر تنج وک دےھکی اگ وت
اخومش رےہاگبجکتہکاہللوکوظنمروہاگ،رھپرعضرکےاگہکاےربےھجمتنجےکدرفازےکتاچنہپدے ،اہلل رفامےئ
اگایکوتےندہعفامیپؿںیہن ایکاھتہکاسےکوساءدفرسیزیچںیہنامےگناگ،ریتیرخایبوہاےانبآدؾ!وتسکدقردہعہ نےہوت
فہ ےہکاگاےرب!افراہللےسداعرکےاگاہیںکتہکاہللاعت یرفامےئاگارگریتیدروخاتسوظنمریکیئگوترھپاسےکدعبوتہن

امےگناگ،فہےہکاگریتیزعتیکمسق!ںیماسےکوساھچکہناموگنںاگافرسجدقردخاوکوظنمروہاگفہآد یدہعفامیپؿرکےاگ،اہلل
اعت یاسوکتنجےکدرفازےےکاپساچنہپدےاگبجفہتنجےکدرفازےرپڑھکاوہاگتنجاسوکاسےنمرظنآےئیگافراس
یک وخیش افر اس ےک آراؾ وک دےھکی اگ سج دقر اہلل وک وظنمر وہاگ فہ آد ی اخومش رےہ اگ ،رھپ رعض رکے اگ اے رب! ےھجم تنج
ںیم دالخ رک دے ،اہلل اعت ی رفامےئ ےگ مت ےن دہع ف امیپؿ ںیہن ےئک ےھت ہک اب اس ےک وسا دفرسی زیچ ںیہن امےگن اگ ،رھپ ےہک اگ
ریتیرخایبوہاےانبآدؾ!وتسکدقردہعہ نےہفہرعضرکےاگاےرپفرداگرںیمریتیولخمؼںیمبسےسزایدہدبتخب
ںیہن وہں ،رھپ فہ صخش داع رکات رےہ اگ اہیں کت ہک اہلل اس ےس  ےسن اگ اس وک مکح دے اگ ہک تنج ںیم دالخ وہ اج ،بج فہ تنج
ںیمدالخوہاگاہللاعت یاسےسرفامےئاگہکھچکآرزفرک!انچہچنا ےنربےسدروخاتسرکےاگافرآرزفرکےاگاہیںکتہک
اہللاسوکایددالاتاجےئاگافرےہکاگہکالفںالفںزیچامگن!اہیںکتہکاسیکامتؾآرزفںیئوپریوہاجںیئیگوتاہللرفامےئاگہک
ہی (وج ھچک وت ےن اماگن) ھجت وک دای افر ایس ےک ربارب افر یھب۔ اطع نب سیدی ےن اہک ہک اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ،اوبرہریہ ریض
اہللاعتٰیلہنعےکاسھتوموجد ےھت۔اؿوکدحثیےک یسک ہصحرپارتعاض ںیہنوہااہیںکتہک بجاوبرہریہےن ایبؿایکہکاہلل
ع ُة َأ ْ َ
مل ِ ِش
اعت یےنرفامای َذکِلَ َف ِم ْن ُل ُشمَعَ ُش(ہیےلافراانتیہافریھب)وتاوبدیعسدخریےناہکہکاےاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع َف َ َ َ ز
َل َف ِم ْن ُل ُش مَعَ ُش یہ اید راھک ےہ ،اوبدیعس
مَعَ ُش (افر اس اک دس انگ افر یھب) آپ ےن رفامای اھت ،اوبرہریہ ےن اہک ںیم ےن آاکپ وقؽ َذکِلَ َ َ
ع ُة َأ ْ َ
مل ِ ِشیہاید
َل َف َ َ َ ز
دخریریضاہللاعتٰیلہنعےناہکںیموگایہداتیوہںہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس َذکِلَ َ َ
راھکےہ۔اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےناہکہکہیصخشالہتنجںیمےسآرخںیمتنجںیمدالخوہےنفاالوہاگ۔
رافی  :دبعازعلرینبدبعاہلل،اربامیہنبدعس،انباہشب،اطعءنبسیدی،یثیل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاسدؿضعبرہچےرتفاتزہوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یث ب ٩سٌس ،خاٟس ب ٩یزیس  ،سٌیس ب ٩ابی ہَل ، ٢زیس ً ،لاء ب ٩يشار ،حرضت ابو سٌیسخس ری

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ
یس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ص ََٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢زیِ ٕس ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٩یز ٔ َ
و ٪فٔی ُر ُِیَ ٔة َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َوا ِ٤َ َ٘ ٟز ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َص َِ َ ٧ ١زی َربَّ َ٨ا َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٗا َ ٢صَ ُِ ١ت َـ ُ
ار َ
و ٪فٔی ُر ُِیَتٔض ٔ َ٤ا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یُ َ٨ازٔی ُ٨َ ٣از ٕ
ِٔذَا کَاِ َ ٧ت َػ ِح ّوا ُٗ ِ٨َ ٠ا ََل َٗا ََٓ ٢إََٔ ٥ِ َُّٜ٧ل ُت َـ ُ
و ٪فٔی ُر ُِیَ ٔة َربِّ ٥ِ ُٜیَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ِ ٔ ََّل َ٤َ ٛا ُت َـا ُر َ
ار َ
اب اَلِ َ ِوثَا ٔ ٍَ ٣َ ٪أَ ِوثَأ٧ض ٔ ِ٥
اب اٟؼَّ ٔ ٔ ٠
َ ٔ ٟی ِذ َص ِب ک ُ ُِّ َٗ ١وِ ٕ ٦لٔ َی َ٣ا کَاُ ٧وا َي ٌِبُ ُس َ
یب ََ ٍَ ٣ػٔ٠يبٔض ٔ َِ ٥وأَ ِػ َح ُ
وََ ٓ ٪ی ِذ َص ُب أَ ِػ َح ُ
اب ث ُ َّ ٥یُ ِؤت َی ب ٔ َح َض َّ٥َ ٨
اَ ٪ي ٌِبُ ُس اہللَ ٔ ٩ِ ٣بَ ٓز ٕأَ ِو َٓا ٔجز ٕ َوُُب َّ َ ٍ ْ
ات ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب کُ ِّ١آَ ٔ ٟض ٕة َ ٍَ ٣آَ ٔ ٟضتٔض ٔ َِ ٥حًَّی َی ِب َقی َ ٩ِ ٣ک َ َ
َوأَ ِػ َح ُ
َ
وَٗ ٪اُٟوا ُ٨َّ ٛا َن ٌِبُ ُس ًُزَیِ َز ابِ َ ٩اہللٔ َٓ ُی َ٘ا َُ َٛ ٢ذبِت ُِ ٥َِ ٟ ٥یَِ ٩ِ ُٜهَّلِل َػاح َٔب ْة
اب َٓ ُی َ٘ا َُِ ٠ٟٔ ٢ی ُضوز ٔ َ٣ا ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ٌِبُ ُس َ
َس ْ
ُت ٌِ َز ُق َٛأَ َّ ٧ضا َ َ
و٪
و ٪فٔی َج َض َّ ٥َ ٨ث ُ َُّ ٥ي َ٘ا َُ ٨َّ ٠ٟٔ ٢ؼ َاری َ٣ا ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ٌِبُ ُس َ
اَبُوا َٓ َي َت َشا َٗ ُل َ
َو ََل َوَْ ٟس ٓ ََ٤ا تُزٔی ُس َ
وَٗ ٪اُٟوا ُ ٧زٔی ُس أَ َِ ٪ت ِش٘ ٔ َي َ٨ا َٓ ُی َ٘ا َُ ِ ٢

وُ ٧ ٪زٔی ُس أَ َِ ٪ت ِش٘ ٔ َي َ٨ا
وََ ٓ ٪ی ُ٘وَ ُٟ
و٨َّ ُٛ ٪ا َن ٌِبُ ُس ا ِٔ ٤َ ٟشیحَ ابِ َ ٩اہللٔ َٓ ُی َ٘ا َُ َٛ ٢ذبِت َُِ ٥َِ ٟ ٥یِ ٩ِ ُٜهَّلِل َػاح َٔب ْة َو ََل َوَْ ٟس ٓ ََ٤ا تُزٔی ُس َ
ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
اَ ٪ي ٌِبُ ُس اہللَ ٔ ٩ِ ٣بَزٓ ٕأَ ِو َٓا ٔجز ٕ َٓ ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ض ِ٣َ ٥ا یَ ِحب ٔ ُشَ ٥ِ ُٜو َٗ ِس َذ َص َب
و ٪فٔی َج َض ََّ ٥َ ٨حًَّی یَ ِب َقی َ ٩ِ ٣ک َ َ
اَبُوا َٓ َي َت َشا َٗ ُل َ
َٓ ُی َ٘ا َُ ِ ٢
و٪
َار ِٗ َ٨اص َُِ ٥وِ َ ٧ح ُ ٩أَ ِح َو ُد ٔ٨َّ ٣ا َِِٔ ٟیطٔ ا َِ ٟی ِو ََ ٦ؤَِّ٧ا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ُ٨َ ٣از ٔ ّیا یُ َ٨ازٔی َ ٔ ٟی َِ ٠ح ِ ٙک ُ ُِّ َٗ ١و ٕ ٦ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا َي ٌِبُ ُس َ
اض ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
وَ ٓ ٪
اُ ٨َّ ٟ
و ٪أََ ِ ٧ت
َؤِ٤َ َّ ٧ا َ ٨ِ َ ٧ت ٔوزُ َربَّ َ٨ا َٗا َََ ٓ ٢یأِت ٔیض ٔ ِ ٥ا َِ ٟحبَّا ُر فٔی ُػ َورة ٕ َُيِ ٍ ٔ ُػ َورتٔطٔ َّأًٟی َرأَ ِو ُظ ٓ َٔیضا أَ َّو ََّ ٣َ ٢زة ٕ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أََ٧ا َربََُّ ٓ ٥ِ ُٜی ُ٘وَ ُٟ
وَّ ٪
اٟش ُ
ٕ ًَ َِ ٩ساٗٔطٔ ٓ ََی ِش ُح ُس َٟطُ ک ُ ُّ١
َربُّ َ٨ا ٓ َََل یُک َ ُِّ ٤ُ ٠ط ِ ٔ ََّل اَلِ َِ٧ب ٔ َیا ُئ ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ص ِ ١بَ ِي ََ ٥ِ ُٜ٨وبَ ِي َ٨طُ آیَ ْة َت ٌِز ٔ ُٓوَ٧طُ ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
اََ ٓ ٚیٔ ِٜظ ُ

اَ ٪ي ِش ُح ُس ِهَّلِل رٔ َی ّ
١
ائ َو ُس ِّ ٌَ ٤ة ٓ ََی ِذصَ ُب ََ ِ ٛامی َي ِش ُح َس ٓ ََی ٌُو ُز هَ ِضزُ ُظ كَ َب ّ٘ا َواح ٔ ّسا ث ُ َّ ٥یُ ِؤتَی بٔا َِ ٟح ِ ٔ
َّس َٓ ُی ِح ٌَ ُ
ُِ ٣ؤ َٔ ٩ٕ ٣و َی ِب َقی َ ٩ِ ٣ک َ َ
یب َو َح َش َْ ٜة َُِ ٠َٔ ٣ل َح ْة ََ ٟضا
َّس َٗا َِ ٣َ ٢س َح َـ ْة َ٣ز ٔ َّْ ٟة ًََِ ٠یطٔ َخ َلاك ُ
ٔیٕ َو َ َلِکُ ٔ ٟ
بَي ِ َن هَ ِض َز ِی َج َض َّ٨َ ٠ِ ُٗ ٥َ ٨ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا ا َِ ٟح ِ ُ
َّ
َط ِو َْ ٛة ًُ َ٘ ِیَٔا ُئ َتُٜو ُ ٪ب ٔ َِ ٨ح ٕس يُ َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا َّ
اِٟط ٔ
اب
ٖ َوکَا ِٟبَ ٍِ َٔ ٚوکَاِّ ٟزیحٔ َو َٛأ َ َجاؤیسٔ ا َِ ٟد ِی َٔ ١واٟزِّک َ ٔ
اٟش ٌِ َسا ُ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ َِٔ ٠ًَ ٩ُ ٣ی َضا ک َ ِ
َّ
آِص ُِ ٥ي ُِش َح ُب َس ِح ّبا ٓ ََ٤ا أَْمُتْن بٔأ َ َط َّس لٔی َُ ٨َ ٣
اط َس ّة فٔی ا َِ ٟح ِّٙ
َٓ َ٨ا ٕد َُ ٣ش ََّ ٥ْ ٠وَ٧ا ٕد َِ ٣د ُس ْ
وغ َو َُ ِٜ٣س ْ
وض فٔی َ٧ارٔ َج َض ََّ ٥َ ٨حًی یَ َُّ ٤ز ٔ ُ

و٨َ ٌَ ٣َ ٪ا
وَ ٪ربَّ َ٨ا ِ ٔ ِخ َوا٨َ ُ ٧ا کَاُ ٧وا ي َُؼ َُّ ٠
َٗ ِس َت َبي َّ َن َل ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ٔ ٣یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َ ٠ِ ٔ ٟحبَّارٔ َؤِذَا َرأَ ِوا أَُ َّ ٧ض ِِ َٗ ٥س َ َ ٧ح ِوا فٔی ِ ٔ ِخ َوأ٧ض ٔ َِ ٥ي ُ٘وَ ُٟ
ِ ُجو ُظ
و٨َ ٌَ ٣َ ٪ا ٓ ََی ُ٘و ُ ٢اہللُ َت ٌَال َی اذِ َصبُوا ٓ َََ ٩ِ ٤و َج ِستُ ِ ٥فٔی َِٗ٠بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٘ا َ ٢زٔی َ٨ارٕ َٔ ٔ ِ ٩ِ ٣ی٤ا َٕٓ ٪أ َ ِ ٔ
و٨َ ٌَ ٣َ ٪ا َو َي ٌِ ََ ُ٠٤
َو َي ُؼو َُ ٣
ِ
َویُ َ ِّ
َاب فٔی ا٨َّ ٟارٔ ِلٔ َی َٗ َس ٔ٣طٔ َوِلٔ َی أَ ِن َؼ ٔ
و٩ِ ٣َ ٪
اٖ َسا َٗ ِیطٔ َٓ ُی ِ ٔ
ْخ ُج َ
َح ُ ٦اہللُ ُػ َو َرص ًَُِ ٥ل َی ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََیأتُوُ َ ٧ض َِ ٥و َب ٌِ ُـ ُض ِِ َٗ ٥س ُ َ
رع ُٓوا ث ُ َّ٥
ِ ُجو ُظ َٓ ُی ِ ٔ
وََ ٓ ٪ی ُ٘و ُ ٢اذِصَبُوا ٓ َََ ٩ِ ٤و َج ِستُ ِ ٥ف ٔی َِٗ٠بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٘ا َ ٢ن ِٔؼ ٕٔ زٔی َ٨ا ٕر َٓأ َ ِ ٔ
ْخ ُج َ
رع ُٓوا ث ُ ََّ ٥ي ٌُوزُ َ
وََ ٩ِ ٣َ ٪
ََ
رع ُٓوا َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس
ِ ُجو ُظ َٓ ُی ِ ٔ
وََ ٓ ٪ی ُ٘و ُ ٢اذِ َصبُوا ٓ َََ ٩ِ ٤و َج ِستُ ِ ٥فٔی َِٗ٠بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٘ا َ ٢ذ ََّرة ٕ َٔ ٔ ِ ٩ِ ٣ی٤ا َٕٓ ٪أ َ ِ ٔ
ْخ ُج َ
َي ٌُوزُ َ
وَ َ ٩ِ ٣َ ٪

و٪
َاَقُُا ِ ٔ َّ ٪اہللَ ََل َیوِ ِ ٣ٔ ٥ُ ٔ ٠ث َ٘ا َ ٢ذ ََّرة ٕ َوِ ٔ َِ ٪ت ُ
وَ ٪وا ََِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة َوا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
ک َح َش َّ ٨ة ي َُـأًٔ َِضا ٓ ََی ِظ َٔ ٍُ ا٨َّ ٟب ٔ ُّی َ
َٓإ ٔ ُِ ٥َِ ٟ ٪ت َؼ ِّس ُٗونٔی ٓ ِ َ
ْخ ُد أَٗ َِوا ّ٣ا َٗ ِس ا ُِ ٣ت ٔح ُظوا َٓ ُی ِِ َ٘ ٠و َ ٪فٔی َ َ ٧ضز ٕبٔأَٓ َِواظ ٔا َِ ٟح َّ٨ةٔ ُي َ٘ا ُ٢
َّار َب٘ ٔ َی ِت َطَٔا ًًَٔی ٓ ََی ِ٘ب ٔ ُف َٗ ِب َـ ّة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٓ ُی ِ ٔ
ٓ ََی ُ٘و ُ ٢ا َِ ٟحب ُ
ُو ٪فٔی َحا َٓت َِیطٔ َ٤َ ٛا َت ِ٨بُ ُت ا ِٔ ٟح َّب ُة فٔی َحٔ٤ی َّٔ ١
ْخة ٔ َوِلٔ َی َجأ ٔ ٧ب
َُ ٟط َ٣ا ُئ ا َِ ٟح َیاة ٔ َٓ َي ِ٨بُت َ
اٟش ِی ِٔ َٗ ١س َرأَیِت ُُ٤و َصا ِلٔ َی َجأ ٔ ٧ب اٟؼَّ ِ َ
اِ ٪لٔ َی َّ
َّ
اَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا ِلٔ َی ِّ
 ١فٔی
وَٛ ٪أَُ َّ ٧ض ِ ٥اِ ٠ُّ ٟؤُ ُٟؤ َٓ ُی ِح ٌَ ُ
ْخ ُج َ
اٟو ِّ١ک َ َ
رض َو َ٣ا ک َ َ
اٟظ ِٔ ٤ص َٔ ٨ِ ٣ضا ک َ َ
اٟظ َح َزة ٔ ٓ ََ٤ا ک َ َ
ا ٪أَبِ َی َف ٓ ََی ِ ُ
ا ٪أَ ِخ َ َ
ئ ًُ َت َ٘ا ُئ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِز َخ َُ ٠ض ِ ٥ا َِ ٟح ََّ ٨ة بٔ َِيِ ٍ ٔ ًَ َُ٠ٔ٤ًَ ١ٕ ٤و ُظ َو ََل َخيِ ٍ ٕ
 ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َص ُؤ ََل ٔ
و ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَصِ ُ
رٔ َٗابٔض ٔ ِ ٥ا َِ ٟد َوات ٔی ََُ ٓ ٥ی ِس ُخَ ُ٠
َٗ َّس ُ٣و ُظ َٓ ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ض َِ ٥ل٣َ ٥ِ ُٜا َرأَیِت َُِ ٥و ِٔ ٣ث َُ ٠ط ٌََ ٣طُ َو َٗا ََ ٢ححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسث َ َ٨ا َص َُّ ٤ا ٦بِ ُ ٩یَ ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
وَِ ٟ ٪و
و ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َحًَّی یُض ٔ ُّ٤وا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یُ ِح َب ُص ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
ک َج ََّ ٨تطُ
ک اہللُ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َوأَ ِسَ ٨َ َٜ
ض َخ ََ َ٘ ٠
و ٪آ َز َََ ٓ ٦ی ُ٘وَ ُٟ
اس َت ِظٔ ٌَِ َ٨ا ِلٔ َی َربِّ َ٨ا َٓيُ ٍٔی ُح َ٨ا ٔ٣َ ٩ِ ٣کَا٨َ ٔ ٧ا ٓ ََیأِتُ َ
و ٪أََ ِ ٧ت آ َز ُ ٦أَبُو ا٨َّ ٟا ٔ
ِ
ک َحًَّی یُزٔی َح َ٨ا ٔ٣َ ٩ِ ٣کَا٨َ ٔ ٧ا َص َذا َٗا َََ ٓ ٢ی ُ٘و َُِ ٟ ٢ش ُت
ک أَ ِس َ٤ا َئ کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َ ٔ ٟت ِظ َٔ ٍِ َ٨َ ٟا ً ٔ َِ ٨س َربِّ َ
ک َََ ٣لئ ٔ ََ ٜت ُط َو ًَ ََّ ٤َ ٠
َوأَ ِس َح َس ََ ٟ
اب أَک ِ َُ ٠ط َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ َح َزة ٔ َو َٗ ِس ُ٧ه ٔ َی ًَ َِ ٨ضا َو َل ٩ِٔ ٜائِتُوا ُ ٧و ّحا أَ َّو َٔ َ ٧ ٢ي ٕ ٓی َب ٌَ َث ُط اہللُ ِلٔ َی أَصِ ٔ١
َک َخ ٔلیئَ َت ُط َّأًٟی أَ َػ َ
صُ َ٨ا َُٗ ٥ِ ٛا ََ ٢و َی ِذ ُ ُ
اب ُس َؤا َٟطُ َربَّ ُط بٔ َِيِ ٍ ًٔ ٔ َِ ٥ٕ ٠و َل ٩ِٔ ٜائِتُوا ِٔبِ َزاص َٔیَ ٥خٔ٠ی َ١
اَلِ َ ِر ٔ
ق ٓ ََیأِتُ َ
َک َخ ٔلی َئ َتطُ َّأًٟی أَ َػ َ
وُ ٧ ٪و ّحا ٓ ََی ُ٘و َُِ ٟ ٢ش ُت صُ َ٨ا َُ ٥ِ ٛو َی ِذ ُ ُ
َک ثَ ََل َث کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
وسی ًَ ِب ّسا آ َتا ُظ اہللُ
اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َََ ٓ ٢یأِتُ َ
ت ََ ٛذبَ ُضَ َّ٩و َل ٩ِٔ ٜائِتُوا َُ ٣
ؤِ ٪بِ َزاص َٔیََ ٓ ٥ی ُ٘و ُِ ٢نِّٔی َِ ٟش ُت صُ َ٨ا َُ ٥ِ ٛویَ ِذ ُ ُ
اب َٗ ِت َُ ٠ط اَِ ٔ٨َّ ٟص
اَّ ٟت ِو َرا َة َوک َ َُّ ٤َ ٠ط َو َ ََّقبَ ُط َ٧حٔ ًّیا َٗا َََ ٓ ٢یأِتُ َ
وَ ٣ُ ٪
َک َخ ٔلیئَ َت ُط َّأًٟی أَ َػ َ
وسی ٓ ََی ُ٘و ُِ ٢نِّٔی َِ ٟش ُت صُ َ٨ا َُ ٥ِ ٛو َی ِذ ُ ُ
ؤَ ً ٪یسی ٓ ََی ُ٘و َُِ ٟ ٢ش ُت صُ َ٨ا َُ ٥ِ ٛو َل ٩ِٔ ٜائ ِتُوا َُ ٣ح َّّ ٤سا
وح اہللٔ َوکََ ٤َ ٔ ٠تطُ َٗا َََ ٓ ٢یأِتُ َ
َو َل ٩ِٔ ٜائِتُوا ً َٔیسی ًَ ِب َس اہللٔ َو َر ُسو َُ ٟط َو ُر َ
َ
َّ
َّ
ِ ٓ ََیأِتُونٔی َٓأ َ ِس َتأِذ ٔ ًَُ ٪ل َی َربِّی فٔی َزارٔظ ٔ َٓ ُی ِؤ َذ ُ ٪لٔی
ََف اہللُ َٟطُ َ٣ا َت َ٘ َّس ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ذِ٧بٔطٔ َو َ٣ا َتأ َّ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ ًَ ٥َ ٠ب ّسا ُ َ َ
ًََِ ٠یطٔ َٓإٔذَا َرأَیِ ُت ُط َو َٗ ٌِ ُت َسا ٔج ّسا ٓ ََی َس ًُىٔی َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ َِ ٪ی َس ًَىٔی ٓ ََی ُ٘و ُِ ٢ار َٓ ٍِ َُ ٣ح َُّ ٤س َو ُٗ ِ ١ي ُِش ََ ٍِ ٤وا ِط َٔ ٍِ ُتظَ َّٔ ٍِ
ُ
َ
َ
ِ ُد َٓأ ُ ِزخُٔ ُ٠ض ِ ٥ا َِ ٟح ََّ ٨ة
َو َس ُِ ١ت ٌِ َم َٗا ََٓ ٢أ ِر َٓ ٍُ َرأِسٔی َٓأثِىٔی ًَل َی َربِّی ب ٔ َث َ٨ا ٕئ َو َت ِحٔ٤ی ٕس ي ٌَُ ِّٔ٨٤ُ ٠یطٔ ث ُ َّ ٥أَ ِط َٔ ٍُ ٓ ََی ُح ُّس ل ٔی َح ًّسا َٓأ ِ ُ
َ
ِ ُج ُض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا٨َّ ٟارٔ َوأ ُ ِزخُٔ ُ٠ض ِ ٥ا َِ ٟح ََّ ٨ة ث ُ َّ ٥أًَُوزُ َّ
اٟثاَ ٔ ٧ی َة َٓأ َ ِس َتأِذ ٔ ًَُ ٪ل َی َربِّی فٔی
ِ ُد َٓأ ُ ِ ٔ
َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ َو َسُ ٌِ ٔ٤تطُ أَي ِّـا َي ُ٘و َُٓ ٢أ ِ ُ

َزارٔظ ٔ َٓ ُی ِؤ َذ ُ ٪لٔی ًََِ ٠یطٔ َٓإٔذَا َرأَیِ ُت ُط َو َٗ ٌِ ُت َسا ٔج ّسا ٓ ََی َس ًُىٔی َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ َِ ٪ی َس ًَىٔی ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُِ ٢ار َٓ ٍِ َُ ٣ح َُّ ٤س َو ُٗ ِ ١ي ُِش ٍَِ ٤
َو ِ
اط َٔ ٍِ ُتظَ َّٔ ٍِ َو َس ُِ ١ت ٌِ َم َٗا ََٓ ٢أ َ ِر َٓ ٍُ َرأِسٔی َٓأُثِىٔی ًَل َی َربِّی ب ٔ َث َ٨ا ٕئ َو َت ِحٔ٤ی ٕس ي ٌَُ ِّٔ٨٤ُ ٠یطٔ َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ِط َٔ ٍُ ٓ ََی ُح ُّس لٔی َح ًّسا
َٓأ َ ِ ُ
َ
ِ ُج ُض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا٨َّ ٟارٔ َوأ ُ ِزخُٔ ُ٠ض ِ ٥ا َِ ٟح ََّ ٨ة ث ُ َّ ٥أًَُوزُ َّ
اٟثاَ ٔ ٟث َة
ِ ُد َٓأ ُ ِ ٔ
ِ ُد َٓأ ِزخُٔ ُ٠ض ِ ٥ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ َو َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و َُٓ ٢أ ِ ُ
ُ

َٓأ َ ِس َتأِذ ٔ ًَُ ٪ل َی َربِّی فٔی َزارٔظ ٔ َٓ ُی ِؤ َذ ُ ٪لٔی ًََِ ٠یطٔ َٓإٔذَا َرأَیِ ُت ُط َو َٗ ٌِ ُت َسا ٔج ّسا َٓ َی َس ًُىٔی َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ َِ ٪ی َس ًَىٔی ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُِ ٢ار َٓ ٍِ
َُ ٣ح َُّ ٤س َو ُٗ ِ ١ي ُِش ََ ٍِ ٤و ِ
ئ َو َت ِحٔ٤ی ٕس ي ٌَُ ِّٔ٨٤ُ ٠یطٔ َٗا َ ٢ث ُ َّ٥
اط َٔ ٍِ ُتظَ َّٔ ٍِ َو َس ُِ ١ت ٌِ َل ِط َٗا ََٓ ٢أ َ ِر َٓ ٍُ َرأِسٔی َٓأُثِىٔی ًَل َی َربِّی ب ٔ َث َ٨ا ٕ
أَ ِط َٔ ٍُ َٓیحس لٔی ح ًّسا َٓأ َ ِ ُ
َ
ِ ُج ُض ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا٨َّ ٟارٔ َوأ ُ ِزخُٔ ُ٠ض ِ٥
ِ ُد َٓأ ُ ِ ٔ
َ ُ ُّ َ
ِ ُد َٓأ ِزخُٔ ُ٠ض ِ ٥ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ َو َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َي ُ٘و َُٓ ٢أ ِ ُ
ُ
َّ
َّ
ک
ک َربُّ َ
ُقآ ُ ٪أَ ِی َو َج َب ًََِ ٠یطٔ ا ُِ ٟدُ٠و ُز َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ت ََل َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة ًَ َسی أَ ِ ٪یَ ِب ٌَ َث َ
ا َِ ٟح ََّ ٨ة َحًی َ٣ا یَ ِب َقی فٔی ا٨َّ ٟارٔ َِٔل ََ ٩ِ ٣ح َب َش ُط ا ِِ ُ ٟ
ََ٘ ٣ا ّ٣ا َِ ٣ح ُ٤و ّزا َٗا ََ ٢و َص َذا ا ُِ َ٘ ٤َ ٟا ٦ا ِِ ٤َ ٟح ُ٤و ُز َّأ ٟذی ُوً َٔس ُظ َ٧ب ٔ ُّیَ ٥ِ ُٜػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ییحینبریکب،ثیلنبدعس،اخدلنبسیدی،دیعسنبایبالہؽ،زدی،اطعءنباسیر،رضحتاوب دیعسدخریےتہکںیہہکمہےنرعضےن
ایک ای روسؽ اہلل! ایک مہولگ ا ےن رپفرداگر وکایقتم ےک دؿ دںیھکی ےگ  ،آپ ےن رفامای ایک ںیہمت آاتفبف اماتہب ےکدےنھکی ںیم
بجہکآامسؿاصػوہوکح فیلکتوہیتےہ،مہےناہکںیہن،آپےنرفامایہکاسدؿںیہمتا ےنرپفرداگرےکدےنھکیںیماینتیہ
فیلکت وہیگ ینتج ہک اؿ دونں آاتفب ف اماتہب ےک دےنھکی ںیم وہیت ےہ رھپ آپ ےن رفامای ہک اکی اکپر ےن فاال اکپرے اگ ہک رہ
امجتعےکولگاؿیک رطػےلچاجںیئ،نجیکفہابعدتایکرکےتےھت،بیلصفاےلا ےنوتبںےکاسھتافر وتبںےکوپےنج
فاےلا ےنوتبںےکاسھتافررہوبعمدفاےلا ےنا ےنوبعمدفںےکاسھتوہںاہیںکتہکفہولگرہاجںیئےگوجاہللیکابعدت
رکےتےھتوخاہ فہوکیناکروہںایدباکرافرالہ اتبےکیھبھچکولگابیقامدنہولگوہںگ ،رھپفہدفزخاےکناسےنم شییکاجےئ
یگوجرسابیکرط حرظنآےئیگ،وہیدےسوپاھچاجےئاگہکمتسکزیچیکابعدترکےتےھت،فہںیہکےگزعریانباہللیکابعدت
رکےت ےھت  ،اںیہن اہک اجےئ اگ ہک مت ےن وھجن اہک اہلل یک ہن وکح  ویبی ےہ افر ہن وکح  افالد ،اب مت ایک اچےتہ وہ  ،فہ ںیہک ےگ ہک مہ
اصنریےسوپاھچاجےئاگہکمتسکیکابعدت
اچےتہںیہہکںیمہاپینالپدںی،اہکاجےئاگہک یپول،رھپفہدفزخںیمرگاجنچںگ ،رھپ
ٰ
رک ےت ےھت وجاب دںی ےگ ہک حیسم انب اہللیک ابعدت رک ےت ےھت ،اہک اجےئ اگ مت ےن وھجن اہک ،اہلل یک ہن وت ویبی ےہ ہن افالد  ،ااھچ
ابایکاچےتہوہوجابد ںیےگہکمہاپینانیپاچےتہںیہ،اہکاجےئےگاہک یپول،رھپفہدفزخںیمرگاجںیئےگاہیںکتہکفہولگ
ابیقرہاجںیئےگوجاہللیکابعدترکےتےھتوخاہفہوکیناکروہںایدباکر،اؿےساہک اجےئاگہکافرولگوتاجےکچمت وکسکزیچ ےن
رفکراھکےہ؟فہںیہک ےگمہاسفتقدجاوہےئگےھتبجہکںیمہاؿیکزایدہرضفرتیھت،افرمہےناکیانمدیوکاکپرےت
وہےئ انس ہک رہ امجتع ےک ولگ اس ےک اسھت وہ اجںیئ ےگ نج یک فہ ابعدت رک ےت ےھت افر مہ ا ےن رب اک ااظتنر رک رےہ ںیہ ،
آپےنرفامایہکاہللاؿےکاسےنماسوصرتےکالعفہآےئاگسجںیمیلہپابراںوہںےندھکیوہاگ،اہللرفامےئاگہکںیماہمترا
ربوہں ،فہ ںیہکےگہکوت امہراربےہاس ےکدؿاایبنءےک العفہوکح ابتہنرکےکس اگ،اہلل رفامےئاگایک متوکاسیکوکح اشنین
ولعمؾ ےہ سج مت اےس اچہپؿ وکس فہ ںیہک ےگ فہ ڈنپ ی ےہ اہلل اعت ی اینپ ڈنپ ی وھکؽ دے اگ  ،اس وک دھکی رک رہ ومنم دجسہ ںیم رگ

ڑپے اگفہولگرہاجںیئوج رایفرہشتیک رغض ےساہلل وک دجسہ ایکرکےت ےھت ،فہاچںیہ ےگہکدجسہرکںی نکیل اؿیک ٹیپاکی
ہتخت یک رطح وہ اجح  یگ  ،رھپ لپ رصاط الای اجےئ اگ افر منہج یک تشپ رپ ال رک راھک اجےئ اگ مہ ےن اہک ای روسؽ اہلل ! لپ رصاط ایک ےہ ،
آپےنرفامایےنلسھپافررگےنیکہگجےہاسرپاکےٹنافرآڑکنےںیہافروچڑےوگرھکد(اکےٹن)ںیہ،افراےسیڑیٹےھاکےٹنںیہ
وج دجن ںیم وہےت اںیہن دعساؿ اہک اجات ےہ  ،ومنم اس رپ مشچ زدؿ افر یلجب یک رطح افر وہا یک رطح افر زیت راتفر وھگڑے افر
صتج
وسارویںیکرطحسگراجںیئےگ،اؿںیمےسضعبوت الستم چرکلکناجںیئےگافرضعباساحؽںیماجنتاپںیئےگہک
اؿ ےک اعضاء منہج یک آگ ےس ےسلھج وہےئ وہں ےگ  ،اہیںکت ہک اؿ اک آرخی صخش ٹسھگ رک ےلکن اگ مت ھجم ےس قح ےک اطم ہبل
ںیم وج اہمترے ےیل اظرہ وہاکچ ےہ آج اس دقر تخس ںیہن وہ سج دقر ومنم اسدؿ دخا ےس رکںی ےگ  ،افر بج فہ ولگ دھکی
ںیلےگہکا ےناھبویئں(یکامجتع)ںیمےساںیہناجنتلمیئگےہوتںیہکےگاےامہرےربہیامہرےاھبح ںیہہکامہرے
اسھت امنز ڑپےتھ ےھت افر رفزہ رےتھک ےھت افر امہرے اسھت اکؾ ایک رکےت ےھت  ،وت اہلل رفامےئ اگ اجؤ سج ےک دؽ ںیم اکی دانیر ےک
ربارباامیؿاپؤاےسدفزخےس اکنؽولافراہللاؿیکوصروتں وکآگرپ جاؾرکدےاگ ،انچہچنفہولگاؿ ےکاپس آںیئےگاس
احؽ ںیم ضعبولگ دقؾ کت افر فص ڈنپویل ں کتآگ ںیمڈف ےب وہں ےگ ،نج وک اچہپںین ےگ اؿ وک دفزخ ےس اکنؽ ںیل ےگ
رھپدفابرہآںیئےگوتاہللاعت یرفامےئاگاجؤافرسجےکدؽںیمفصدانیرےکربارباامیؿاپؤاےسدفزخےساکنؽول،انچہچننجوک
اچہپنینےگاؿوکاکنؽںیلےگرھپولنآنچںگ وتاہللاعت یرفامےئاگاجؤسجےکدؽںیمذرہربارباامیؿاپؤاےساکنؽولانچہچننج
وکاچہپےنےگاوکناکنؽلچںگ ۔اوبدیعسےناہکہکارگمتےھجماچسںیہنہ ےتھجوتہیآتیڑپوھہکاہللاعت یاکیذرہرباربیمکںیہنرکے
اگافرارگیکینوہیگوتاسوکدنچدردنچرکدےاگ،بجیبن رفےتشافراامیدنارافسرشرکںیکچےگوتاہللرفامےئاگہکریمیافشتع
ابیق رہ یئگ ےہ افر منہج ےس اکی یھٹم رھب رک اےسی ولوگں وک اکنےل وج وکہلئ وہ ےئگ وہں ےگ رھپ فہ ولگ اکی رہن ںیم وج تنج ےک
رسے رپ ےہ افر سج وک آب ایحت اہک اجات ےہڈاےل اجںیئ ےگ وت ہی ولگ اس رطح رت ف اتزہ وہ اجںیئ ےگ سج رطح داہن اپین ےک
ےنہبیکہگجںیمرسزبسااتگےہسجوکمتےندرتخایرھتپےکاپسداھکیوہاگوجآاتفبیکرطػوہاتےہفہزبسوہاتےہافروجاس
ہییکرطػوہاتےہفہدیفسوہاتےہ،فہولگومیتیکرطحےتکمچوہےئںیلکنےگ،اؿیکرگدونںںیمرہمںیاگلدیاجںیئیگ،رھپفہ
تنجںیمدالخوہںےگوتتنجفاےلںیہکےگہکہیولگدخاےکآزادرکدہںیہاؿوکاہللےنریغبیسکلمعافر کیاکؾےکتنج
ںیم دالخ ایک ےہ رھپ اؿ ولوگں ےس اہک اجےئ اگ ہک وج ھچک مت ےن داھکی اانت یہ افر یھب اہمترا ےہ ۔ رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک
آرضحنتےنرفامایایقتمےکدؿومنمرفےکاجںیئےگاہیںکتہکفہاسےکببسےسولگنیگمغوہںےگوتںیہکےگہک
مہا ےنرپفرداگرےکاپسافسرشرکاںیئاتہکںیمہاسہگجےساجنتےلم،انچہچنہیولگرضحتآدؾہیلعامالسؾےکاپسآےگ
افرںیہکےگآپآدؾ ،آدویمںےکابپںیہ،اہللاعت یآپوکآپےناہھتےسدیپاایکافرآپوکتنجںیمہگجدی،افررفوتشں

وکآپ ےکاسےنمدجسہ رکاای ،افرآپےکامتؾزیچفں ےکانؾاتبےئذہلاآپا ےنرب ےکاپسامہریافسرشرکںی ہک ںیمہ اس
ہگجےساجنتےلم،رضحتآدؾوجابدںیےگہک ںیمآجاسےکالقئںیہنوہں،افراس یطلوکایدرکںیےگوجاںوہںےنیک
یھت ینع درتخ اک اھک ان ،سج اؿ وک عنم ایک ایگ اھت افر ںیہک ےگہک مت رضحت ونح ےک اپس اجؤ  ،فہ ےلہپ یبن ےھت نج وک اہلل اعت ی بس
ےسےلہپزنیمفاولںیک رطػاجیھباھتانچہچن ہیولگونح ےکاپ سآںیئ ےگ،فہںیہک ےگہکںیمآجاساقلب ںیہنوہںافراینپ
 یطلوکایدرکںیےگوجاںوہںیکیھتینعا ےنربےسریغبملعےکوساؽرکان(رھپںیہکےگ)نکیلمترضحتاربامیہےکاپساجؤ،
فہ ولگ رضحت اربامیہ ےکاپساجںیئ ےگ وت فہ وجاب دںی ےگہک ںیمآجاس القئ ںیہن وہں افر اینپ نیت ابںیت اید رکںی ےگ وج
اںوہںیہکںیھت ،نکیلمت رضحتومیسٰےکاپساجؤ،فہ اےسیدنبےںیہنجوکاہلل اعت یےنوتراتدیافراؿےس مہالکؾوہاافر
اؿوکزندکیرکےکرسوگیشیک،فہوجابدںیہکںیمآجاساقلبںیہن افرلتق سفنیک یطلوکایدرک ےکںیہک ےگ ہکرضحت
یسیعٰےکاجؤاجاہللےکدنبےافراسےکروسؽںیہافراہللیکرفحافراسےکہملکںیہ،ولگرضحتٰیسیعےکاپسآںیئےگفہ
وجاب دںی ےگ ہک ںیم آج اس اقلب ںیہن رگم مت دمحم ےک اپس اجؤ فہ اےسی دنبے ںیہ ہک اہلل ےن اؿ ےک اےلگ ےلھچپ انگہ شخب دےج
ںیہ(،آپرفامےتںیہہک)فہولگریمےاپسآںیئےگافرںیمربےساسےکرھگںیمدالخوہےنیکااجزتاچوہںاگ،ےھجم
ااجزت ےلم یگ بج ںیم اےس دوھکیں اگ وت دجسہ ںیم رگ ڑپفں اگ سج دقر اہلل وک وظنمر وہاگ ےھجم ایس احؽ ںیم رےنہ دے اگ  ،رھپ
رفامےئاگہکدمحمرسااھٹؤ وہکانساجےئاگافشتعرکفوبقؽ وہیگافراموگندایاجےئاگآپ ےنرفامایںیماانپرسااھٹؤاگافرا ےنربیک
دمح ف انث رکفں اگ وج اہلل ےھجم اھکسےئ اگ رھپ ریمے ےیل اکی دح رقمر رفامےئ اگ ںیم اج رک اؿ ولوگں وک تنج ںیم دالخ رکفں اگ افر
اتقدہ ےن اہک ہک ںیم ےن اسن ہی یھب ےتہک انس ہک ںیم اج رک اؿ وک دفزخ ےس اکنؽ ولاگن افر سہب ںیمدالخ رکفں اگ ،رھپ ںیم ولن رک
آؤں اگ افر اہلل ےک رھگ داہلخ یک ااجزت اچوہں اگ  ،ےھجم ااجزت ےلم یگ ،بج ںیم اےس دوھکیں اگ وت دجسہ ںیم رگ ڑپفں اگ ینتج دری
کتاہللوکوظنمروہاگےھجمایساحؽرپ وھچڑدےاگ،رھپرفامےئاگاےدمحمرسااھٹؤافروہکانساجےئاگ،افشتعرکفوبقؽوہیگ،اموگندای
اجےئاگ،آپےنرفامایہکںیماانپرسااھٹؤںگاافرا ےنربیکدمحفانثرکفاگنوجاہللےھجماھکسےئاگ،آپےنرفامایہکںیمافشتع
رکفںاگافرریمےےئلاکیدحرقمرکدیاجےئیگوتںیماجرکاؿوکدالخرکفںاگ۔اتقدہےناہکہکاسنوکےتہکانسہکںیماجرکاؿ
وک دفزخ ےس اکنؽ ولں اگ افر سہب ںیم دالخ رکفں اگ ۔ رھپ ںیم رسیتی ابر ولن آؤں اگ افر ا ےن رب ےس ااجزت اچوہں اگ افر
ےھجم ااجزت یلم یگ،بج ںیم اس وک دوھکی اگ وت دجسہ ںیم رگ ڑپفں اگ افر بج کت دخا وک وظنمر وہاگ ےھجم ایس احتل ںیمرےنہ دے اگ
رھپرفامےئاگاےدمحمرسااھٹؤ،وہکانساجےئاگ،افسرشرکف،وبقؽوہیگ،اموگندایاجےئاگآپےنرفامایںیمرسااھٹؤاگافرا ےنربیک
دمحفانثرکفںاگوجاہللاعت یےنےھجماھکس ےئاگ،آپےنرفامایہکرھپںیمافشتعرکفںاگوتریمےےیلاکیدحرقمررکدیاجےئ
یگ،ںیماج رکاںیہنتنج ںیمدالخرکاؤں اگ۔اتقدہ ےناہکہکںیماسنوکےتہکوہےئانسہکںیماؿوکدفزخےساکنؽرکتنج ںیم

دالخرکفںاگاہیںکتہکدفزخںیموکح یھبابیقںیہن رےہاگ،زجباےکننجوکرقآؿےنرفکراھکوہاگینع(رقآؿیکرفےس)
نجرپدفزخںیمرانہفابجےہ۔اسناکایبؿےہہکرھپآپےنہیآتیالتفترفامح ٰیسعاؿییٹغنکرکباقمامًومحمداًافررفامایہک
یہیاقمؾومحمدےہسجاکاہمترےیبنےسفدعہایکایگاھت۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیلنبدعس،اخدلنبسیدی،دیعسنبایبالہؽ،زدی،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاسدؿضعبرہچےرتفاتزہوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2288

راوی ً :بیس اہلل ب ٩سٌس ب ٩ابزاہیً ،٥بیس اہلل ٛے ذرا ،اپ٨ے واٟس ،ػاٟح ،اب ٩طہاب حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب٩
٣اٟک

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ٌِسٔ بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَىٔی ًَ ِّیم َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َس َِ ١لٔ َی اَلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َح َُ ٌَ ٤ض ِ ٥فٔی ُٗ َّب ٕة َو َٗا َُ َٟ ٢ض ِ ٥ا ِػبٔ ٍُوا َحًَّی َت ِِ َ٘ ٠وا اہللَ َو َر ُسو َُ ٟط َٓإٔنِّی
ق
ًَل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ ،دیبعاہلل ےک اچچ ،ا ےنفادل ،اصحل ،انب اہشب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع نب امکل رفامےت ںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااصنروکالباجیھبافراںیہناکیہمیخںیمعمجایکافراؿولوگںےسرفامایہکمتربصرکفاہیںکت
ہکاہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسولم،ںیموحضرپوہںاگ۔
رافی  :دیبعاہللنبدعسنباربامیہ،دیبعاہللےکاچچ،ا ےنفادل،اصحل،انباہشبرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاسدؿضعبرہچےرتفاتزہوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2289

راوی  :ثابت ب٣ ٩ح٤س ،سٔیا ،٪اب ٩جزیخ ،س٠امی ٪احو ،٢كاُض ،حرضت ابً ٩باض

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَىٔی ثَاب ٔ ُت بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اَلِ َ ِح َو ٔ ٩ِ ًَ ٢كَا ُو ٕ

اِ ٠ٟی َٔٗ ١ا ََّ ٢
ا ٪أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا َت َضح ََّس َّٔ ٩ِ ٣
َک ا َِ ٟح ُِ ٤س أََ ِ ٧ت َٗ ِّی َُّ ٥
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق
ت َواَلِ َ ِر ٔ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ربَّ َ٨ا َ ٟ
َٗا َ ٢ک َ َ ُّ
َک ا َِ ٟح ُِ ٤س أََ ِ ٧ت ُ ٧و ُر َّ
َک ا َِ ٟح ُِ ٤س أََ ِ ٧ت َر ُّب َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق َو َٔ ٓ ٩ِ ٣یضٔ َّ٩أََ ِ ٧ت ا َِ ٟح ُّٙ
ت َواَلِ َ ِر ٔ
ت َواَلِ َ ِر ٔ
ق َو َٔ ٓ ٩ِ ٣یضَٔ َّ٩وَ ٟ
َوَ ٟ

اٟشا ًَ ُة َح ٌَّّ ٙ
ار َح ٌَّ ٙو َّ
ک آ َُ ٨ِ ٣ت
ک ا َِ ٟح َُّ ٙو َو ًِ ُس َک ا َِ ٟح َُّ ٙوَ٘ ٔ ٟاُ َُک ا َِ ٟح َُّ ٙوا َِ ٟح َُّ ٨ة َح ٌَّ ٙواُ ٨َّ ٟ
َک أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َوب ٔ َ
اُ ٠ٟض ََّ ٟ ٥
َو َٗ ِوَ ُٟ
َس ِر ُت َوأَ ًِ َُ ٨ِ ٠ت َو َ٣ا أََ ِ ٧ت أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔطٔ
اػ ُِ ٤ت َوب ٔ َ
ک َت َوکَُِّ ٠ت َؤَِِ ٟی َ
َو ًََِ ٠ی َ
ک َخ َ
َِف لٔی َ٣ا َٗ َّس ُِ ٣ت َو َ٣ا أَ َّ ِ
ک َح َاُ ٤ِ ٛت َٓاُ ٔ ِ
ِ ُت َوأَ ِ َ
َّاَ ٦و َٗا ََ ٣ُ ٢حاص ْٔس ا ُِّ َ٘ ٟی ُو ٦ا َِ٘ ٟائ ٔ ًَُ ٥ل َی
ٔ٣ىِّی ََل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اہللٔ َٗا َِ َٗ ٢ی ُص بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َوأَبُو اٟزُّبَيِ ٍ ٔ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ض َٗی ُ

َّاَ ٦و ٔ َلِکص َُ٤ا َِ ٣س ْح
َقأَ ًُ َ٤زُ ا َِ٘ ٟی ُ
کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َو َ َ

اثتب نب دمحم ،ایفسؿ ،انب رججی ،امیلسؿ اوحؽ ،اطؤس ،رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج
رات وک دجتیک امنز ڑپےتھ وت رفامےتہک اے اہلل! امہرے ربریتے یہ ےئل رعتفی ےہ ،وت یہ آامسونں افر زنیم وک اقمئ رےنھکفاال
ےہ ریتے یہ ےئل رعتفی ےہ وت یہ آامسؿ افر زنیم افر وج ھچک اؿ ںیم ےہ ،بس اک رب ےہ ،ریتے یہ ےئل رعتفی ےہ وت یہ ونر
ےہ آامسؿ افر زنیم اک افر وج ھچک اؿ ںیم ےہ (بس اک) وت قح ےہ ،ریتی ابت قح ےہ ،ریتا فدعہ قح ےہ افر الماقت قح ےہ ،تنج
قح ےہ افر دفزخ قح ےہ افر ایقتم قح ےہ ،اے اہلل ںیم ریتے ےئل االسؾ الای افر ریتے اسھت اامیؿ الای افر ھجت رپ وتلک ایک،
ریتے یہ اپس اانپ ڑگھجا اگلات وہں افر ھجت یہ ےس ہلصیف اچاتہ وہں وت ریمے اےلگ ےلھچپ ،وپدیشہ اظرہ انگہ افر فہ (انگہ) وج وت ھجم ےس
زایدہاجاتنےہ(بس)شخبدےریتےوساافروکح وبعمدںیہن ےہ،اامؾاخبریےناہکہکسیقنبدعسافراوبازلریب،اطؤسےنمی
ےک اجبےئایقؾ اک ظفلایبؿ ایک افر اجمدہ ےن اہک ویقؾہک ینعم رہزیچ وکاقمئ رےنھکفاال ےہ ،افر رضحترمع ےن ایحل اویقلؾ ےک اجبےئ ایقؾ
ڑپاھافردفونںاافلظودحےکںیہ۔

رافی  :اثتبنبدمحم،ایفسؿ،انبرججی،امیلسؿاوحؽ،اطؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاسدؿضعبرہچےرتفاتزہوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2290

راوی  :یوسٕ ب٣ ٩وسی ،ابواسا٣ہ ،اً٤ع ،خثی٤ہً ،سی ب ٩حات٥

وسی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َح َّسثَىٔی اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩خ ِی َث ََ ٤ة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٣ُ ٩

اب َی ِح ُحبُطُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َح ٕس ِ ٔ ََّل َس ُیک َ ُِّ ٤ُ ٠ط َربُّ ُط َِ ٟی َص بَ ِي َ٨طُ َوبَ ِي َُ ٨ط تُ ِز ُج َْ ٤
اَ ٪و ََل ح ٔ َح ْ

وی فنبومیس،اوبااسہم،اشمع،ہمیثخ،دعینباحمتےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللےنرفامایہکمتںیم
ےسوکح ںیہنرگمرقنعبی اسےساساکرپفرداگروگتفگرکےاگاساحؽںیمہکاسےکافررپفرداگرےکدرایمؿہنوکح رتامجؿ
وہاگافرہنوکح رپدہوہاگ۔
رافی  :وی فنبومیس،اوبااسہم،اشمع،ہمیثخ،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاسدؿضعبرہچےرتفاتزہوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2291

راوی ً :لی بً ٩بساہلل ً ،بساٌٟزیز بً ٩بساٟؼس ،ابوً٤زا ،٪ابوبُک بً ٩بساہلل بٗ ٩یص ،اپ٨ے واٟسً ،بساہلل بٗ ٩یص

ُک بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟؼَّ َٔ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ج ََّ ٨تا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ٔ ٪ـ ٕة آَ ٔ ٧ي ُت ُض َ٤ا َو َ٣ا ٓ ٔیض ٔ َ٤ا َو َج ََّ ٨تا َٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ذصَبٕ آَ ٔ ٧ي ُت ُض َ٤ا َو َ٣ا ٓ ٔیض ٔ َ٤ا َو َ٣ا
بَي ِ َن ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦وبَي ِ َن أَ َِ ٪ی ُِ ٨وزُوا ِلٔ َی َربِّض ٔ ََِّ ٔ ِ ٥ل رٔ َزا ُئ ا ِل ٜٔبِ ٍ ٔ ًَل َی َو ِجضٔطٔ فٔی َج َّ٨ةٔ ًَ ِس ٕ٪

یلع نب دبعاہلل  ،دبعازعلسی نب دبعادصل ،اوبرمعاؿ ،اوبرکب نب دبعاہلل نب سیق ،ا ےن فادل ،دبعاہلل نب سیق ےتہک ںیہ ہک آرضحنت
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکدف ںیتنایسیوہںیگہکاؿےکربنتافرفاہںیکامتؾزیچںیاچدنییکوہںیگافردف ںیتنایسی
وہںیگہکاؿےکامتؾربنت افرفاہںیکامتؾزیچںیوسےنیکوہںیگ ،افرولوگں ےکدرایمؿافر اسارمےک درایمؿ ہکفہا ےن
رپفرداگروکتنجدعؿںیمدھکیںیکس،اہللےکرہچےرپاچدرربکایح ےکوساوکح زیچاحلئہنوہیگ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،دبعازعلسینبدبعادصل،اوبرمعاؿ،اوبرکبنبدبعاہللنبسیق،ا ےنفادل،دبعاہللنبسیق
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاسدؿضعبرہچےرتفاتزہوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2292

راوی  :ح٤یسی ،سٔیاً ،٪بسا٠٤ٟک ب ٩اًين و جا ٍ٣ب ٩ابی راطس ،ابووائ ،١حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَ ًِي َ َن َو َجا ٔ ٍُ ٣بِ ُ ٩أَبٔی َرا ٔط ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اہللٔ َرض َٔی
ئ ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ب ٔ َیٔ٤ي ٕن کَاذٔبَ ٕة َٟق ٔ َی اہللَ َوصُ َو ًََِ ٠یطٔ
اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ِٗ َت َل ٍَ َ٣ا َ ٢ا ِ٣ز ٔ ٕ

ُ
و٪
َک ُظ ِ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
َقأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ؼ َسا َٗ ُط َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣ت ٔ
یَ ٩ي ِظتَ ٍُ َ
اب اہللٔ َج َّ ١ذ ٔ ِ ُ
ُ َِـ َبا َُٗ ٪ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ ث ََّ َ ٥
ِة ٔ َو ََل یُک َ ُِّ ٤ُ ٠ض ِ ٥اہللُ ِاْل َی َة
بٔ ٌَ ِض ٔس اہللٔ َوأَیِ َ٤أ٧ض ٔ ِ ٥ثَ َ٨ّ ٤ا َّٗ ٔ ٠یَل أُو َٟئ ٔ َ
ک ََل َخ ََل َُ َٟ ٚض ِ ٥فٔی ِاْل ٔ َ

دیمحی،ایفسؿ،دبعاکلملنبانیعفاجعمنبایبرادش،اوبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجصخشےنیسکاملسمؿاکامؽوھجیٹمسقاھکرکمضہرکایلوتفہاہللاعتٰیلےساساحؽںیمےلماگہکاہلل
اسرپ بضانکوہاگدبعاہللاکایبؿےہہکرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسیکدصتقیےک رررپاہللزبرگفربرتیک
َ
لَ
َ تُکل ِّم ُُ
ھ
ی تٹع
﵀َّ ف َأ ْ َئب ِھ ِ ْم ًَ
َ
ث قَلِن ًل ُأ َِ
َ
فئل َل َ َخ َؼ ُھ ْم ِف ْٓال َزِ
خ ِة َفل مْ
ي َ ْ َ ُز َ
فؿ ِ َ ْھ ِد ا ِ َ
 اتب (رقآؿ) یک ہی آتی التفت رفامح ِ ﴿ ،إ َّؿ ّالِ َ
َ
ا﵀َُّ﴾اخل۔
رافی  :دیمحی،ایفسؿ،دبعاکلملنبانیعفاجعمنبایبرادش،اوبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاسدؿضعبرہچےرتفاتزہوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2293

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،سٔیا٤ً ،٪زو ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َٕ ًَل َی ٔسٕ ٌَِ ٠ة َِ َ٘ ٟس أَ ًِ َلی ب ٔ َضا أَ ِٛثَ ٍَ ٔ٤َّ ٣ا أَ ًِ َلی َوص َُو کَاذ ٔ ْب
ثَ ََلثَ ْة ََل یُک َ ُِّ ٤ُ ٠ض ِ ٥اہللُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو ََل یَ ُِ ٨وزُ َِِٔ ٟیض ٔ َِ ٥ر ُج َْ ١حَ ٠

ئ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢اہللُ یَ ِو َ٦
ْص َ ٔ ٟی ِ٘ َت ٔل ٍَ ب ٔ َضا َ٣ا َ ٢ا ِ٣ز ٔ ٕئ ُِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠و َر ُج َِْ ٓ ٍَ ٨َ ٣َ ١ـ َ٣َ ١ا ٕ
َٕ ًَل َی َیٔ٤ي ٕن کَاذٔبَ ٕة َب ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َو َر ُج َْ ١حَ ٠
ک ٓ َِـلٔی َ٤َ ٛا ََ ٌِ ٨َ ٣ت ٓ َِـ َ٣َ ١ا َ ٥َِ ٟت ٌِ ََ ١ِ ٤ی َسا َک
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ا َِ ٟی ِو َ ٦أَ َِ ٌُ ٨َ ٣
دبعاہلل نب دمحم ،ایفسؿ ،رمعف ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکایقتمےکدؿاہللاعتٰیلنیتآدویمںےسابتںیہنرکےاگافرہناؿیک رطػدےھکیاگ،اکیفہآد یسجےنا ےنیسک
اسامؿےکقلعتممسقاھکرکاہکہکاےساسےسزایدہ تمیلمریہیھتینتج اسےندی،افرفہوھجاٹوہ،دفرسےفہسجےنرصع
ےکدعبوھجیٹمسقاھکح اتہکیسکاملسمؿاکامؽمضہرکےل،رسیتےفہہکسجےنرضفرتےسزادئاپینرفکراھک(دایںیہن)وت

اہللاعتٰیلایقتمےکدؿرفامےئاگہکآجںیمھجتےساانپ لضرفکراتھکوہںسجرطحوتےنرضفرتےسزادئزیچرفکریھک
یھتوجریتےاہوھتںےنہنانبح یھت
رافی  :دبعاہللنبدمحم،ایفسؿ،رمعف،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاسدؿضعبرہچےرتفاتزہوہںےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2294

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىیً ،بساٟوہاب ،ایوب٣ ،ح٤س ،اب ٩ابی بُکہ ،حرضت ابوبُکہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
ُک َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
اب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ُک َة ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ

ت َواَلِ َ ِر َق َّ
اس َت َس َار ََ ٛض ِی َئتٔطٔ یَ ِو ََ ٦خ ََٙ ٠اہللُ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
رش َط ِض ّزا َٔ ٨ِ ٣ضا
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اٟزَّ َ٣ا ُِ َٗ ٪س ِ
اٟش َُ ٨ة اث ِ َ٨ا ًَ َ َ
ا ٪أَ ُّی َط ِضز ٕ َص َذا
ُح ْ ٦ث َ ََل ْث َُ ٣ت َواَ ٔ ٟی ْ
رض َّأ ٟذی بَي ِ َن ُج َ٤ا َزی َو َط ٌِ َب َ
أَ ِر َب ٌَ ْة ُ ُ
ات ذُو ا َِ ٌِ َ٘ ٟسة ٔ َوذُو ا َِ ٟح َّح ٔة َوا ََِ ٤ُ ٟح ََُّ ٦و َر َج ُب َُ َ ٣
ُٗ ِ٨َ ٠ا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ َََ ٓ ٥ُ ٠ش ََ ٜت َحًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط ي َُش ِّ٤یطٔ بٔ َِيِ ٍ ٔا ِسٔ٤طٔ َٗا َ ٢أََِ ٟی َص ذَا ا َِ ٟح َّح ٔة ُٗ ِ٨َ ٠ا بَل َی َٗا َ ٢أَ ُّی بَ َٕ ٠س َص َذا ُٗ ِ٨َ ٠ا
اسٔ٤طٔ َٗا َ ٢أََِ ٟی َص ا َِ ٟبَِ ٠س َة ُٗ ِ٨َ ٠ا بَل َی َٗا ََٓ ٢أ َ ُّی َی ِوَ ٕ ٦ص َذا ُٗ ِ٨َ ٠ا اہللُ
اہللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ َََ ٓ ٥ُ ٠شَ َٜت َحًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط َس ُی َش ِّ٤یطٔ بٔ َِيِ ٍ ٔ ِ

َح ُٗ ِ٨َ ٠ا بَل َی َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪ز ٔ َ٣ائََ ٥ِ ُٜوأَ َِ ٣وا َل٥ِ ُٜ
َو َر ُسوُ ُٟط أَ ًِ َََ ٓ ٥ُ ٠ش ََ ٜت َحًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ط َس ُی َش ِّ٤یطٔ بٔ َِيِ ٍ ٔا ِسٔ٤طٔ َٗا َ ٢أََِ ٟی َص َی ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َ
َ
َح َٔ ٣ة َی ِو َٔ ٥ِ ُٜ٣ص َذا فٔی بَ َٔ ٠س َُ ٥ِ ٛص َذا فٔی َط ِضز ٔ َُ ٥ِ ٛص َذا َو َس َت ِِ َ٘ ٠و ََ ٪ربَّ٥ِ ُٜ
رع َ
ُحا ِْ ُ َٛ ٦
اؿَِ ٠ًَ ٥ِ ُٜیَ َ ٥ِ ُٜ
َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َوأ ِح ٔشبُ ُط َٗا ََ ٢وأ ِ َ
اب َب ٌِ ٕف أَ ََل ٟٔيُ ِبَّ ِّ ٔ ٠
اٟظاصٔ ُس ا َِِ ٟائ َٔب َٓ١َّ ٌََ ٠
ٓ ََی ِشأ َ ُل ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜأَ ًِ َ٤الٔ ٥ِ ُٜأََلَ ٓ َََل َت ِز ٔج ٌُوا َب ٌِسٔی ُؿ ََّل َّل َي ِ ٔ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ
ََک ُظ َٗا ََ ٢ػ َس َ ٚأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
و ٪أَ ِوع َی َُ ٟط َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔف ََ ٩ِ ٣سُ ٌَ ٔ٤ط َٓک َ َ
َب ٌِ َف َ ٩ِ ٣یَ ِب ُُ ُِ ٠ط أَ َِ ٪یَ ُٜ
اَ ٣ُ ٪ح َّْ ٤س ِٔذَا ذ َ َ

َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ََل َص ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت أَ ََل َص ِ ١بَ َُّ ِِ ٠ت

دمحمنبینثم،دبعاولاہب،اویب،دمحم ،انبایبرکبہ،رضحتاوبرکبہریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکآپےنرفامایہکزامہناستئیہرپ
وھگؾرکآایگسجرپاسدؿاھتبجہکاہللےنآامسونںافرزنیموکدیپاایک،اسؽںیمابرہےنیہموہےتںیہ،نجںیماچرےنیہم جاؾےک
ںیہ،نیتوتےپدرےپںیہذیادعقل،ذیاہجحل،رحمؾافرربجرضموجامجدیااثلینافرابعشؿےکدرایمؿےہ(رھپرفامای)ہیوکؿاس
ہنیہم ےہ؟ مہ ےن اہک ہک اہلل افر اس ےک روسؽ زایدہ اجےتن ںیہ ،آپ اخومش رےہ ،اہیں کت ہک مہ ےن ایخؽ ایک ہک آپ اس اک
دفرساانؾرںیھکےگ،آپےنرفامایایکذیاہجحلاکہنیہمںیہن ےہ؟مہےناہکیجاہں،آپےنرفامایہیوکؿاسرہشےہ؟مہےناہکہک
اہللافراسےکروسؽزایدہاجےتنںیہ،رھپآپاخومشرےہاہیںکتہکمہےنایخؽایکہکآپاساکدفرساانؾرںیھکےگآپ
ےنرفامایہکہیدلبہ( ) ںیہنےہ؟مہےناہکیجاہں!آپےنرفامایہیوکؿاسدؿ ےہ؟مہےناہکہکاہللافر اسےکروسؽزایدہ
اجےتنںیہ،آپاخومشرےہٰیتحہکمہےنایخؽایکہکآپاساکدفرساانؾرںیھکےگ،آپےنرفامایہیویؾرحنںیہنےہ؟مہےن
اہکیجاہں!آپےنرفامایہکاہمتریاجںینافراہمتراامؽافردمحم(نبریسنی)ےناہکہکریماایخؽےہہکاوبرکبہریضاہللاعتٰیلہنع
ےنہییھباہکہکاہمتریآربفںیئمترپ جاؾںیہسجرطحاہمتراآجاکدؿاہمترےاسرہشںیم،اہمترےاسہنیہمںیم جاؾےہ،
افر رقنعبی مت ا ےن رب ےس ولم ےگ وت فہ مت ےس اہمترے اامعؽ ےک قلعتم وپےھچ اگ ،نس ول ہک ریمے دعب ارماہ ہن وہ اجان ہک اکی
دفرسےیکرگدؿامرےنوگلافرنسولہکاحرضاغبئوکاچنہپدے،ادیمےہہکنجوکاچنہپایاجےئاگاؿںیمضعباےسیوہںےگوج
ضعبےننسفاولںےسزایدہاید رےنھکفاےلوہںےگافردمحم(نبریسنی)بجاسوکایبؿ رکےتےھتوتےتہکےھتہک آرضحنتیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنچسرفامایاھت،رھپآپےنرفامایہکنسول!ںیمےناچنہپدای،نسول!ںیمےناچنہپدای۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہب،اویب،دمحم،انبایبرکبہ،رضحتاوبرکبہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکےبکشاہللیکرتمح کیولوگںےسزندکیےہ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکےبکشاہللیکرتمح کیولوگںےسزندکیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2295

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًیً ،١بساٟواحسً ،اػ ،٥ابوًث٤ا ،٪حرضت اسا٣ہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪ابِ َْ ٔ ٟ ٩ب ٌِ ٔف بَ َ٨ا ٔ
ت
وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا َ ٢ک َ َ
اػ ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ًُ ِث ََ ٤
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ٘ ٔضی َٓأ َ ِر َسَِ ٠ت َِِٔ ٟیطٔ أَ َِ ٪یأِت َٔی َضا َٓأ َ ِر َس َِ ٪َّ ٔ ِ ١هَّلِل َ٣ا أَ َخ َذ َو َُ ٟط َ٣ا أَ ًِ َلی َوک ُ ٌِّ ١لٔ َی أَ َج َٕ ٣ُ ١ش ًّیم
َٓ َِ ٠ت ِؼب ٔ ِ ٍ َو َِ ٟت ِح َت ٔش ِب َٓأ َ ِر َسَِ ٠ت َِِٔ ٟیطٔ َٓأَٗ َِش َِ ٤ت ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وٗ ُُِ ٤ت ٌََ ٣طُ َو ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ٩ج َب ٕ١

 ١فٔی
َوأُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ َوًُ َبا َزةُ بِ ُ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ ِ٨َ ٠ا َ٧ا َوُٟوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟؼَّ ٔي َّی َو َنٔ ُِش ُط َت َ٘ ُِ َ٘ ٠
َػ ِسرٔظ ٔ َح ٔشب ِ ُت ُط َٗا ََٛ ٢أََ َّ ٧ضا َط َّْ ٨ة ٓ ََبکَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢س ٌِ ُس بِ َُ ًُ ٩با َز َة أَ َت ِبکٔی َٓ َ٘ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا َی ِز َح ُ ٥اہللُ

اٟز َح َ٤ا َئ
َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔظ ٔ ُّ

ومیس نب اامسلیع ،دبعاولادح ،اعمص ،اوبنامثؿ ،رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی
اصازبادیاکڑلاکرمےنےکرقبیاھت،اںوہںےنآپوکالباجیھبہکرشتفیالںیئ،آپےنوجابںیمالہکاجیھبہکوجاہللےنےل ی
فہایسیکیھتافروجاسےندییھتفہیھبایسیکیھت،افررہصخشیکاکیودترقمرےہاسےئلاےساچےیہہکفہربصرکےافر
اکر وثاب اک ایخؽ رکے ،اصازبادی ےن رھپ مسق دے رک الہک اجیھب وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ڑھکے وہےئ افراعمذ ریض
اہللاعتٰیلہنعنبلبجافرایبنببعکریضاہللاعتٰیلہنعافرابعدہنباصتمریضاہللاعتٰیلہنعیھبآپےکاسھتڑھکےوہےئ
بج مہولگ ادنر ےئگ وت ولوگں ےن ہچب روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس وک دےدای ،اوستقاسیک اسسن ےنیس ںیم اڑھک ریہیھت
ںیمایخؽرکاتوہںہکاشدیہییھبایبؿایکہکوگایفہرپاینکشمےہوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرفڑپے،دعسنبابعدہےن
رعضایک،ایکآپرفرےہںیہ؟آپےنرفامایہکاہللاعت یا ےناؿیہدنبفںرپرمحرکاتےہوجدفرسفںرپرمحرکےتںیہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،دبعاولادح،اعمص،اوبنامثؿ،رضحتااسہمریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکےبکشاہللیکرتمح کیولوگںےسزندکیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2296

راوی ً :بیس اہلل ب ٩سٌس ب ٩ابزاہی ،٥يٌ٘وب ،ابزاہی ،٥ػاٟح بٛ ٩یشا ،٪ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
وب َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ا ٩ِ ًَ ٪اَلِ ِ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِخ َت َؼ َِ ٤ت ا َِ ٟح َُّ ٨ة َوا٨َّ ٟا ُر ِلٔ َی َربٓض ٔ َ٤ا َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٟح َُّ ٨ة یَا َر ِّب َ٣ا ََ ٟضا َلَ یَ ِس ُخَ ُ٠ضا ِ ٔ ََّل ُؿ ٌََٔا ُئ
یَ٘ َٓ ٩ا َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َ ٠ِ ٔ ٟح َّٔ ٨ة أَِ٧تٔ َر ِح ًَٔ٤ی َو َٗا َ٨َّ ٠ٟٔ ٢ارٔ أَِ٧تٔ ًَ َذابٔی
ض َو َس َ٘ ُل ُض َِ ٥و َٗاَِ ٟت ا٨َّ ٟا ُر َي ٌِىٔی أُوث ٔ ِز ُت بٔا َِ ٤ُ ٟتَٜبِّ ٍ ٔ َ
ا٨َّ ٟا ٔ
یب ب ٔ ٔک َ ٩ِ ٣أَ َطا ُئ َؤٟکَُ ِّ١واح َٔسة ٕ ٔ٤َ ُٜ٨ِ ٣ا ُٔ ٠ِ ٣ؤصَا َٗا ََٓ ٢أ َ َّ٣ا ا َِ ٟح َُّ ٨ة َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ََل َیوِ َ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٔ ٠خ ِٔ٘٠طٔ أَ َح ّسا َؤُِ َّ ٧ط یُ ِٔ ٨ظ ُئ ٨َّ ٠ٟٔارٔ
أ ُ ٔػ ُ

ََ ٩ِ ٣يظَ ا ُئ َٓ ُی ِِ َ٘ ٠و ََٔ ٓ ٪یضا َٖ َت ُ٘و َُ ٢ص ِ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١زٔی ٕس ث َ ََلثّا َحًَّی َي َـ ٍَ ٓ َٔیضا َٗ َس َ٣طُ َٓ َت َِ ٤تُ ٔ ٠ئ َویُ َز ُّز بَ ٌِ ُـ َضا ِلٔ َی َب ٌِ ٕف َو َت ُ٘و ُ٢
َٗ ِم َٗ ِم َٗ ِم
دیبعاہللنبدعس نباربامیہ،وقعیب،اربامیہ،اصحل نبشیکؿ،ارعج،رضحتاوبرہریہ ریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہ ہکآپ ےن
رفامای تنج افر دفزخ دفونں ےن ا ےن رب ےک اپس ڑگھجا ایک ،تنج ےن رعض ایک اے رپفرداگر اس اک (تنج) ایک احؽ ےہ ہک اس
ںیمفیہولگدالخوہںےگ وجزمکفرافررغبیوہں ےگ ،افردفزخ ےنرعض ایکہک ےھجمةکترکےنفاولںےک ےئلوصخمص رک
دای ایگ ےہ۔ اہلل اعت ی ےن تنج ےس رفامای ہک وت ریمی رتمح ےہ افر دفزخ ےس رفامای ہک وت ریما ذعاب ےہ ںیم ریتے ذرہعی اس وک
ذعابدفںاگ سج وکاچوہں اگ ،افر متدفونںںیم ےس رہ اکیرھبدیاجںیئیگ،آپ ےنرفامایہک تنجوک وت اس رطحہکاہللاعت ی
اینپ ولخمؼ ںیم ےس یسک رپ ملظ ںیہن رکے اگ افر دفزخ ےک ےئل سج وک اچےہ اگ دیپا رکے اگ افر فہ اس ںیم ڈاؽ دےیئ اجںیئ ےگ،
دفزخ نیت ابر ےہک یگ ہک ھچک افر یھب ےہ اہیں کت ہک اہلل اعت ی اس ںیم اانپ دقؾ ڈاؽ دے اگ وت فہ دفزخ رھب اجےئ یگ ،افر اس ےک
ضعبےصحضعبوصحںےسلماجںیئےگافرفہدفزخےہکیگسب!سب!سب!
رافی  :دیبعاہللنبدعسنباربامیہ،وقعیب،اربامیہ،اصحلنبشیکؿ،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ

اہللاکوقؽہکےبکشاہللیکرتمح کیولوگںےسزندکیےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2297

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،ہظاٗ ،٦تازہ ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ی ٔؼیب َ َّن
وَ ٪و َٗا َ٢
أَٗ َِوا ّ٣ا َس ِٔ ٍْ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ ب ٔ ُذٕ ٧
ُوب أَ َػابُو َصا ًُ ُ٘وبَ ّة ث ُ َّ ٥یُ ِسخُٔ ُ٠ض ِ ٥اہللُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة بٔٔ َِـ َٔ ١ر ِح َ٤تٔطٔ يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ض ِ ٥ا َِ ٟح َض َُّّ ٔ٤٨ی َ

َص َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َح َّسثَ َ٨ا أَْ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

صفح نب رمع ،اشہؾ ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک ھچک ولگ انگوہں ےک ببس ےس وج
اںوہں ےن ےیک وہں ےگ ازا ےک  رر رپ آگ ےس سلھج اجںیئ ےگ ،رھپ اہلل اعتٰیل اؿ وک ا ےن  لض ف رکؾ ےس تنج ںیم دالخ رک
دےاگافرامہؾےن اہکہکمہےساتقدہےنایبؿایکہکمہےسرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایکاںوہںےنیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسےسرفاتیایک۔
رافی  :صفحنبرمع،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکےبکشاہللآامسونںافرزنیموکےنلٹےسرفےکوہےئےہ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکےبکشاہللآامسونںافرزنیموکےنلٹےسرفےکوہےئےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2298

راوی ٣ :وسی ،ابواًوا٧ہ ،اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢جا َئ َحب ِ ْ ٍ ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
اٟش٤ا َئ ًَل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ َواَلِ َ ِر َق ًَل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ َوا ِٟحٔ َبا ًََ ٢ل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ َو َّ
اٟظ َح َز َواَلِ ََ ِ ٧ض َار
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س ِ ٔ َّ ٪اہللَ َي َـ ٍُ َّ َ
ک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََ ٢و َ٣ا
ًَل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ َو َسائ َٔز ا َِ ٟدًَ ِٙٔ ٠ل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢ب ٔ َی ٔسظ ٔ أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ک ٓ ََـ ٔح َ
َٗ َس ُروا اہللَ َح َِّ َٗ ٙسرٔظ ٔ

ومیس ،اوباوعاہن ،اشمع ،اربامیہ ،ہمقلع ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی وہیدی اعمل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکدختمںیماچنہپافر اہکہکاےدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساہللاعتٰیلآامسونںوکاکیا یلگرپ،افرزنیموکاکیا یلگرپافر
اہپڑ اکی ا یلگ رپ ،درتخ افر رہنفں وک اکی ا یلگ رپ ،افر امتؾ ولخمؼ وک اکی ا یلگ رپ رےھک اگ ،رھپ ا ےن اہھت ےس ااشرہ رکےت وہےئ
﵀َّ َ َّ
حَقْ ِرـِ﴾(،اؿولوگںےندخایک
رفامےئاگہکںیمابداشہوہںوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسنافرآتی﴿ َف َمَق َُرفاا َ
دقرہنیکسجدقررکیناچےئہیھت)ڑپیھ۔
رافی  :ومیس،اوباوعاہن،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آامسونںافرزنیمافردفرسیزیچفںےکدیپارکےناکایبؿ...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
آامسونںافرزنیمافردفرسیزیچفںےکدیپارکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2299

راوی  :سٌیس ب ٩ابی ٣زی٣ ،٥ح٤س ب ٩جٌَفَ ،یک بً ٩بساہلل ب ٩ابی ٤٧زَ ،کیب ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض
َح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ٣زِ َی َ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َی ُ
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َف أَ ِخب َ َ ٍنٔی َ ٔ
ک بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ٔ٤َ٧ز ٕ ًَ َِ ُ ٩
ٕ َػ ََلةُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َ ٢ب ٔ ُّت فٔی بَ ِیتٔ َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َِ ٟی َّ ٠ة َوأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س َصا َٔلَِ٧و َُز َِ ٛی َ

ا ٪ثُُ ُ٠ث َّ
ب ٔ َّ
ِ أَ ِو َب ٌِ ُـ ُط َٗ ٌَ َس
اِ ٠ٟی َٔ َٓ ١ت َح َّس َث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٍَ ٣َ ٥َ ٠أَصِٔ٠طٔ َسا ًَ ّة ث ُ ََّ ٥ر َٗ َس َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
اِ ٠ٟی ِٔ ١اْل ٔ ُ
َ
َُقأَ ِ ٔ َّ ٪فٔی َخَّ ِٙٔ ٠
َٓ َ٨وَ َز ِلٔ َی َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
رش َة
اٟش َ٤ا ٔ
ت َواَلِ َ ِر ٔ
ق ِلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ َٔلُولٔی اَلِ َ َِ ٟب ٔ
اب ث ُ ََّ َٗ ٥اَ َٓ ٦ت َو َّؿأ َو ِ
است َ َّن ث ُ ََّ ٥ػلَّی ِ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ
ئٓ َ َ
اٟؼ ِبحَ
ِ َد ٓ ََؼلَّی ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ض ُّ
َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ َّ ٥أَ َّذ َ ٪ب ٔ ََل ْ ٢بٔاٟؼَّ ََلة ٔٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ َ ٥

دیعس نب ایب رممی ،دمحم نب رفعج ،رشکی نب دبعاہلل نب ایب رمن ،رکبی ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی
راتبجہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنعےکاپسےھت،رضحتومیمہنریضاہللاعتٰیلاہنع
ےک اپس راہ اتہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رات یک امنز یک کیفت دھکی وکسں ،آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
وھتڑیدریکتاینپویبیےسابتک تیکرھپوسرےہ ،سبجراتاکآرخیاہتح ایاساکوکح ہصحآایگوتآپھٹیبےئگافرآامسؿ
یک رطػ دھکی رک آتی ﴿ ِإ َّؿ ِف َخل ْ ِق ال َّسم ََو ِ
ض۔ِ ُأ ِفَل َْٔال ْ َ ٹ
ب﴾ کت ڑپیھ ،رھپ آپ ڑھکے وہےئ افر فوض ایک افر
ات َف َْٔال ْر ِ
ل ِ
وسماکیک،رھپ آپےنایگرہرںیتعکڑپںیھ،رھپرضحتالبؽریضاہللاعتٰیلہنعےن امنزےکےئلاذاؿیہکوتآپےندفرتعک
امنزڑپیھ،رھپابرہرشتفیےلےئگافرولوگںوک رجیکامنزڑپاھح ۔
رافی  :دیعسنبایبرممی،دمحمنبرفعج،رشکینبدبعاہللنبایبرمن،رکبی،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽامہرےےجیھبوہےئدنبفںےکقلعتمامہرامکحےلہپوہاکچےہ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽامہرےےجیھبوہےئدنبفںےکقلعتمامہرامکحےلہپوہاکچےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2300

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

َّ
رع ٔططٔ ِ ٔ ََّ ٪ر ِح ًَٔ٤ی َس َب َ٘ ِت ُ ََـ ٔيی
َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗ َضی اہللُ ا َِ ٟدَ َٛ َِٙ ٠ت َب ً ٔ َِ ٨س ُظ ٓ َِو َِ َ ٚ
اامسلیع ،امکل ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایہک
بجاہللاعتٰیلےنولخمؼوکدیپاایکوتا ےناپسرعشےکافرپاھکلہکریمیرتمح،ریمے بضرپاغ بلآیئگےہ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽامہرےےجیھبوہےئدنبفںےکقلعتمامہرامکحےلہپوہاکچےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2301

راوی  :آز ،٦طٌبہ ،اً٤ع ،زیس ب ٩وہب ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َسُ ٌِ ٔ٤ت َزیِ َس بِ ََ ٩وصِبٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َح َّسثَ َ٨ا

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو اٟؼَّ از ٔ ُ ٚا ِِ ٤َ ٟؼ ُس ُ
و ٚأَ ََّ ٪خ َِٙ ٠أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛیُ ِح َ ٍُ ٤فٔی بَ ِل ٔ ٩أ ُ ِّ٣طٔ أَ ِر َبٌٔي َن َی ِو ّ٣ا أَ ِو أَ ِر َبٌٔي َن
ک َٓ ُی ِؤ َذ ُ ٪بٔأ َ ِربَ ٍٔ کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
َِ ٟی َّ ٠ة ث ُ َّ ٥یَُٜو ُّ َ٘ ٠َ ًَ ٪ة ِٔ ٣ث َُ ٠ط ث ُ َّ ٥یَُٜو ُِ ٣ُ ٪ـ َِ ّة ِٔ ٣ث َُ ٠ط ث ُ َّ ٥یُ ِب ٌَ ُث َِِٔ ٟیطٔ ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
ت ٓ ََیِٜت ُُب رٔزِ َٗ ُط َوأَ َج َ٠طُ

 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َحً َّی َلَ َیُٜو ُ ٪بَ ِي ََ ٨ضا َوبَ ِي َُ ٨ط ِ ٔ ََّل ذ ٔ َرا َْ
َو ًَ َُ ٠َ ٤ط َو َطق ٔ ٌّی أَ َِ ٦سٌ ْ
وح َٓإ ٔ َّ ٪أَ َح َس ََُ ٟ ٥ِ ٛی ٌِ َُ ٤
اٟز َ
ٔیس ث ُ ََّ ٥ی ُِ ُٔ ٨ذ ٓ ٔیطٔ ُّ
 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َحًَّی َ٣ا َیُٜو ُ٪
 ١اَ ٨َّ ٟار َوِ ٔ َّ ٪أَ َح َس ََُ ٟ ٥ِ ٛی ٌِ َُ ٤
 ١بٔ ٌَ َ ١ٔ ٤أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََی ِس ُخ ُ
اب ٓ ََی ٌِ َُ ٤
ٓ ََی ِشب ٔ َُِ ٠ًَ ٙیطٔ ا ِل َٔ ٜت ُ
 ١َ ٤َ ًَ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٓ ََی ِس ُخَ ُ٠ضا
اب ٓ ََی ٌِ َُ ٤
بَ ِي ََ ٨ضا َوبَ ِي َ٨طُ ِ ٔ ََّل ذ ٔ َرا َْ ٓ ََی ِشب ٔ َُِ ٠ًَ ٙیطٔ ا ِل َٔ ٜت ُ

آدؾ،ہبعش،اشمع،زدینبفبہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
وجاصدؼفدصمفؼںیہ،رفامایہکمتںیمرہاکیاکہفطناسیکامںےکٹیپںیماچسیلدؿافراچسیلراتعمجراتہےہرھپایسرطح
وخؿ ہتسب وہ اجات ےہ رھپ ایس رطح وخؿ اک ولڑھتا وہ اجات ےہ ،رھپ اس ےک اپس رفہتش اجیھب اجات ےہ سج وک اچر ابوتں اک مکح دای اجات

ےہانچہچنفہاسیکرفزی،اسیکرمع،اساکلمعافراساکدبتخبای کیتخبوہاناتھکلےہ،رھپاسںیمرفحوھپاتکنےہ ،سمتںیم
ےساکیویتنجںےکےسلمعرکاتراتہےہاہیںکتہکاس ےکدرایمؿافرتنجےکدرایمؿرصػاکیسگاکافہلصرہاجاتےہ،
اسرپدقتریاکاھکلاغ بلآاتےہ،انچہچنفہدفزویخںےکےسلمعرکاتےہافردفزخںیمدالخوہاتےہ،افرمتںیمےساکیصخش
دفزویخںےکلمعرکاتےہاہیںکتہکاسےکافردفزخےکدرایمؿاکیسگاکافہلصرہاجاتےہ،وتونۃدقتریاغ بلآاتےہفہ
ویتنجںےکلمعرکاتےہافرتنجںیمدالخوہاتےہ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،اشمع،زدینبفبہ،رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽامہرےےجیھبوہےئدنبفںےکقلعتمامہرامکحےلہپوہاکچےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2302

راوی  :خَلزب ٩یحٌی٤ً ،ز ب ٩ذر ،ذر ،سٌیسب ٩جبي ٍ ،حرضت ابً ٩باض حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا َخ ََّل ُز بِ َُ ٩ی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ذ ٓ َٕر َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ِّک َٟطُ َ٣ا
ورَ٧ا أَ ِٛث َ َ ٍ ٔ٤َّ ٣ا َتزُو ُرَ٧ا َٓ َ٨زََِ ٟت َو َ٣ا َ٧ت َ َ٨زَّ ََُّ ٔ ِ ٢ل بٔأ َ ِ٣ز ٔ َرب َ
٣َ ١ا یَ َِ ٌُ ٨َ ٤
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَا ٔجبِ ٍٔی ُ
ک أَ َِ ٪تز ُ َ
اب َ ٤ُ ٔ ٟح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بَي ِ َن أَیِسٔی َ٨ا َو َ٣ا َخ ِ٨َ َٔ ٠ا ِلٔ َی ٔ ٔ
آِ ِاْل َی ٔة َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ص َذا ا َِ ٟح َو َ
الخدنب ییحی ،رمع نب ذر ،ذر ،دیعسنب ریبج ،رضحت انب ابعس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آرضحنت ےن
رفامایہکاےربجلیہیلعامالسؾ!ںیہمتوکؿیسزیچاسابتےسرفیتکےہہکمتامہرےاپساسےسزایدہآؤانتجمتآایرکےتوہ،وت
ہی آتی انزؽ وہح  ہک مہ رصػ اہمترے رب ےک مکح ےس ارتےت ںیہ وج امہرے اسےنم افر امہرے ےھچیپ ےہ ایس ےئلیک ےہ ہی
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکوساؽاکوجاباھت۔

رافی  :الخدنبییحی،رمعنبذر،ذر،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽامہرےےجیھبوہےئدنبفںےکقلعتمامہرامکحےلہپوہاکچےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2303

راوی  :یحٌی ،وٛیٍ ،اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِ٣شٔی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

اٟزو ٔح
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َ ِ
ُح ٕث بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َوص َُو َُّ ٣تْٔ ٜئ ًَل َی ًَ ٔشیبٕ ٓ ََ٤زَّ بٔ َ٘ ِو ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦ا َِ ٟی ُضوز ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِ ٔ ٟ ٥ب ٌِ ٕف َسُ٠و ُظ ًَ ُِّ ٩
َ
یب َوأََ٧ا َخ ُِ َٔ ٠ط َٓوَ َُ ٨ِ ٨ت أَُ َّ ٧ط یُووَی َِِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ٢
اٟزو ٔح ٓ ََشأَُٟو ُظ َٓ َ٘ َاَ ٣ُ ٦ت َوِّٛئّا ًَل َی ا ِٔ ٌَ ٟش ٔ
َو َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ََِ ٥ل َت ِشأُٟو ُظ ًَ ُِّ ٩
اٟزو ُح ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔ َربِّی َو َ٣ا أُوت ٔيت ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ََِّ ٔ ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟل َّٗ ٔ ٠یَل َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِ ٔ ٟ ٥ب ٌِ ٕف َٗ ِس ُٗ ِ٨َ ٠ا َلَ ٥ِ ُٜلَ
َو َي ِشأ َ ُٟوَ َ ٧
اٟزو ٔح ُٗ ُِّ ١
ک ًَ ُِّ ٩
َت ِشأَُٟو ُظ
ییحی،فعیک،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت
ودہنی ےک اکی تیھک ںیم لچ راہ اھت افرآپ وجھکر یک اکی ڑکلی ےک اہسرے لچ رےہ ےھت ہک وہید یک اکی امجتع ےک اپس ےس
سگرے وت اکی دفرسے ےس م ےن ےگل ہک اؿ ےس رفح ےک قلعتم وپوھچ افر یسک ےن اہک ہک تم وپوھچ ،نکیل اںوہں ےن وپھچ یہ ایل
آپ ڑکلی رپ اہسرا ےل رک ڑھکے وہ ےئگ افر ںیم آپ ےک ےھچیپ اھت ،ںیم ےن ایخؽ ایک ہک آپ رپ فیح ارت ریہ ےہ ،آپ ےن رفامای
فح)افرولگآپےسرفحےکقلعتموساؽرکےتںیہ،آپد ہدےئجیہکرفحریمےرباکارمےہافروھتڑا
ن ْ
نَعارلُّ ِ
( َف َ ْتَٔ ُُ َ َ
یہملعدایایگےہ،فہوہیداکیدفرسےےسم ےنےگلہکمہےناہکہناھتہکاؿےستموپوھچ۔
رافی  :ییحی،فعیک،اشمع،اربامیہ،ہمقلع،رضحتدبعاہللریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽامہرےےجیھبوہےئدنبفںےکقلعتمامہرامکحےلہپوہاکچےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2304

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت َ١َ َّٔ ٜ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ٔی ٙکَ٤َ ٔ ٠اتٔطٔ بٔأ َ ِ ٪یُ ِسخٔ َُ ٠ط ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَ ِو َیزِ ٔج ٌَ ُط ِلٔ َی َِ ٣شٔ٨َٜطٔ
ْخ ُج ُط ِ ٔ ََّل ا ِٟحٔ َضا ُز فٔی َسبٔیٔ٠طٔ َو َت ِؼس ُ
اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟجا َص َس فٔی َسبٔیٔ٠طٔ ََل یُ ِ ٔ
َّ
ِ َد ٔ٨ِ ٣طُ َ٣َ ٍَ ٣ا َ٧ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِجز ٕأَ ِو ََُ ٔ ٨یٕ ٤ة
أ ٟذی َ َ

اامسلیع ،امکل ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع رفامےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایہک
سج ےن دخا یک راہ ںیم اہجد ایک افر اس یک راہ ںیم اہجد یہ یک رغض ےس افر اس ےک املکت یک دصتقی ےک ےیل الکن وت اہلل اس اک اس
ابتاکاضنمےہہکاسوکتنجںیمدالخرکدےایسجہگجےسفہالکنےہاسارجایتمینغےکاسھتفا سوہ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽامہرےےجیھبوہےئدنبفںےکقلعتمامہرامکحےلہپوہاکچےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2305

راوی ٣ :ح٤س بٛ ٩ثي ٍ ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابووائ ،١حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ِْ ١لٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔي ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َُ ٣

 ١رٔیَ ّ
و٪
ائ َٓأ َ ُّی ذََ ٔ ٟ
َ ١ط َحا ًَ ّة َويُ َ٘ات ٔ ُ
َ ١حَّ ٔ٤ی ّة َويُ َ٘ات ٔ ُ
 ١يُ َ٘ات ٔ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
ک فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ َٗا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َت ََ ٔ ٟ ١تَ ُٜ
کَُ ٤َ ٔ ٠ة اہللٔ ه ٔ َی ا َِِ ٠ٌُ ٟیا َٓ ُض َو فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ
دمحم نب ریثک ،ایفسؿ ،اشمع ،اوبفالئ ،رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی صخش یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمںیماحرضوہاافر رعضایکہکوکح آد ی تیمح ےکےئلڑلات ےہافردفرسا اجشتعےکےئلڑلاتےہافر وکح داھکفےےک
ےئلڑلاتےہاؿںیمےساہللیکراہںیموکؿےہ؟آپےنرفامایہکسجےناسےئلگنجیکہکاہللاکوبؽابالوہفہاہللیکراہےہ۔
رافی  :دمحمنبریثک،ایفسؿ،اشمع،اوبفالئ،رضحتاوبومیسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽ"اامنوقانلیئشل"اکایبؿ...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽ"اامنوقانلیئشل"اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2306

راوی  :طہاب بً ٩باز ،ابزاہی ٥ب ٩ح٤یس ،اس٤اًیٗ ،١یصِ٣ ،ي ٍہ ب ٩طٌبہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی
َح َّسثَ َ٨ا ٔط َض ُ
ض َحًَّی َیأِت َٔی ُض ِ ٥أَ ِ٣زُ اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل َیزَا ُ ٩ِ ٣ٔ ٢أ ُ ًَّٔ٣ی َٗ ِو ْ ٦هَ اصٔز ٔ َ
یًَ ٩ل َی ا٨َّ ٟا ٔ
اہشبنبابعد،اربامیہ نبدیمح ،اامسلیع،سیق،ریغمہنب ہبعشریضاہللاعتٰیلہنع ےتہک ںیہہک ںیمےنیبن یلصاہلل ہیلعفآہلفملسوک
رفامےتوہےئانسہکریمیاتمںیمےساکیرگفہدفرسےرگفہرپہشیمہاغ بلآاترےہاگاہیںکتہکاہللاکارمآاجےئاگ(ینع
ایقتم)

رافی  :اہشبنبابعد،اربامیہنبدیمح،اامسلیع،سیق،ریغمہنبہبعشریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽ"اامنوقانلیئشل"اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2307

راوی  :ح٤یسی ،وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠اب ٩جابز٤ً ،ي ٍ ب ٩ہانیٌ٣ ،اویہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩جابٔز ٕ َح َّسثَىٔی ًُ َ٤يِ ٍُ بِ َُ ٩صإ ٔ ٧ئ أَُ َّ ٧ط َسٌَ ٣ُ ٍَ ٔ٤اؤیَ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
رضص َُِّ َٛ ٩ِ ٣َ ٥ذبَ ُض َِ ٥وَلَ ََ ٩ِ ٣خا َُ َٔ ٟض َِ ٥حًَّی
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢لَ َیزَا ُ ٩ِ ٣ٔ ٢أ ُ ًَّٔ٣ی أ ُ َّْ ٣ة َٗائ َْٔ ٤ة بٔأ َ ِ٣ز ٔاہللٔ َ٣ا َي ُُّ
ک بِ ُ ٩یُ َدا َٔ ٣ز َسُ ٌِ ٔ٤ت ٌَُ ٣اذّا َي ُ٘و َُ ٢وص ُِ ٥ب ٔ َّ
اٟظأَِ٘ َٓ ٔ ٦ا ٌََ ٣ُ ٢اؤیَ ُة َص َذا َ٣اْ ٔ ٟک یَزًُِ ُ ٥أَُ َّ ٧ط
ک َٓ َ٘ا َ٣َ ٢اُ ٔ ٟ
یَأتِ َٔی أَ ِ٣زُ اہللٔ َوص ًَُِ ٥ل َی ذََ ٔ ٟ
َسٌَ ٣ُ ٍَ ٔ٤اذّا َي ُ٘و َُ ٢وص ُِ ٥ب ٔ َّ
اٟظأِٔ ٦
دیمحی،فدیلنبملسم،انباجرب،ضحرینباہین،اعمفہیریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےت
وہےئانسہکریمیاتمںیمےساکیرگفہہشیمہدخاےکمکحرپاقمئرےہاگافراؿوکالٹھجےنافراخمتفلرکےنفاےلاصقنؿںیہن
اچنہپںیئ ےگ،اہیںکتہک دخااکمکحآ اجےئ اگ(ینعایقتمآاجےئیگ)افر فہولگایس احؽںیموہںےگ،امکلنب اخیرمےن اہک
ہکںیم ےن اعمذوکےتہکوہےئ انسہکہیولگاشؾںیموہں ےگ،اعمفہیےناہکہک امکلایبؿرکاتےہہکںیمےناعمذوک ایبؿرکےت
وہےئانسہکفہولگاشؾںیموہںےگ۔
رافی  :دیمحی،فدیلنبملسم،انباجرب،ضحرینباہین،اعمفہیریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ

اہللاکوقؽ"اامنوقانلیئشل"اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2308

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیبً ،بساہلل ب ٩ابی حؼين٧ ،آٍ ب ٩جبي ٍ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی حُ َشي ِ ٕن َح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ ُُ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ ٢و َٗ َ
ٔیک َو َٟئ ٔ ِ٩
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َُ ٣ش ِیَ ٤َ ٔ ٠ة فٔی أَ ِػ َحاب ٔطٔ َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و َسأ َ َِ ٟتىٔی َص ٔذظ ٔا ِِ ٔ ٟ٘ل ٌَ َة َ٣ا أَ ًِ َل ِي ُت ََ ٜضا َوَ ٩َِ ٟت ٌِ ُس َو أَ َِ ٣ز اہللٔ ٓ َ
ک اہللُ
ُقَ َّ ٧
أَ ِزبَ ِز َت ََ ٟی ٌِ ٔ َ
اوباامیلؿ ،بیعش ،دبعاہلل نب ایب نیصح ،انعف نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس مشلتمہ ذکاب ےک اپس ڑھکے وہےئ ،اس فتق فہ رمہاویہں ےک اسھت اھت ،آپ ےن رفامای ہک ارگ ھجم ےس ہی ڑکٹا امےگن وت ںیم
ںیہندفںاگ،افروتاہللاعت یےکمکحےسآےگڑبھںیہناتکسوجاسےنریتےقلعتمدےدایےہافرارگوتھٹیپریھپےاگوتاہللھجت
وکالہکرکدےاگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،دبعاہللنبایبنیصح،انعفنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽ"اامنوقانلیئشل"اکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2309

راوی ٣ :وسی ب ٩اس٤اًیً ،١بساٟواحس ،اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ اب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ ٢بَ ِي َ٨ا أََ٧ا أَ ِ٣شٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

َف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ َٓ َ٘ا َ٢
ُح ٔث ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َوص َُو یَ َت َو َّٛأ ُ ًَل َی ًَ ٔشیبٕ َُ ٌَ ٣ط ٓ َََ ٤ز ِرَ٧ا ًَل َی َن َ ٕ
َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َب ٌِ ٔف َ ِ
اٟزو ٔح َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ََِ ٥ل َت ِشأ َ ُٟو ُظ أَ َِ ٪یحٔی َئ ٓ ٔیطٔ بٔظَ ِی ٕئ َت َِ
ُکصُوَ٧طُ َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِِ ٨َ َٟ ٥شأ َ َُ ٨َّ ٟط َٓ َ٘ َا٦
َب ٌِ ُـ ُض َِ ٔ ٟ ٥ب ٌِ ٕف َسُ٠و ُظ ًَ ُِّ ٩
اٟزو ُح ٓ ََشَ َٜت ًَ ِ٨طُ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٤ِ ٔ ٠ٌََ ٓ ٥َ ٠ت أَُ َّ ٧ط یُووَی َِِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ٢
َِِٔ ٟیطٔ َر ُج ُْ ٨ِ ٣ٔ ١ض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢یَا أَبَا ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٣َ ٥ا ُّ
َّ
ُ
َ
َ
َقائَت ٔ َ٨ا
َو َي ِشأ َ ُٟوَ َ ٧
اٟزو ٔح ُٗ ُِّ ١
ک ًَ ُِّ ٩
اٟزو ُح ٔ ٩ِ ٣أ ِ٣ز ٔ َربِّی َو َ٣ا أوتُوا ٔ ٩ِ ٣ا َِِٔ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟل َّٗ ٔ ٠یَل َٗا َ ٢اَلِ ًِ َُ ٤ع َص ََ ٜذا فٔی ٔ َ
ومیسنباامسلیع،دبعاولادح،اشمع،اربامیہ،ہمقلعانب وعسمدریضاہللاعتٰیلہنعےتہک ںیہہکاکیابرآرضحنت یلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاسھتودہنیےکاکیتیھکںیملچراہاھت،اسفتقآپاکیڑکلیرپکیٹاگلرکلچرےہےھتوجآپےکاپسیھت ،مہ
ولگوہیدیکاکیامجتعےکاپسےسسگرےاؿںیمضعبےنضعبےساہکہکاؿےسرفحےکقلعتموپوھچ،ضعبےناہکتم
وپوھچااسیہنوہہکوکح ایسی ابتد ہ دںیوجںیہمتربی ولعمؾوہ،ضعب ےناہکہکمہ اؿےس رضفر وپےگ ںےگ،انچہچناؿ ںیمےس
اکیصخش آپ ےکاسےنم ڑھکاوہاافراہکاےاوبااقلمس!رفحایکےہ؟یبنیلصاہللہیلعفآہلفملساخومشوہےئگ ،وت ںیمےنایخؽ
فح﴾ڑپیھ۔ اشمعےن اہک ہکامہریرقات ںیمایسرطح
ننَعْارلُّ ِ
ایک ہکآپ رپفیحانزؽوہریہےہ ،آپےن آتی﴿ َف َ ْتَٔ ُُ َ َ
ےہ۔
رافی  :ومیسنباامسلیع،دبعاولادح،اشمع،اربامیہ،ہمقلعانبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکآپد ہدےیجیہکارگدنمسرریمےرباملکتےکےیلرفانشح وہاجےئوت...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکآپد ہدےیجیہکارگدنمسرریمےرباملکتےکےیلرفانشح وہاجےئوتریمےربےکاملکتمتخوہےنےسےلہپدنمسرمتخوہاجےئاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2310

راوی ً :بس اہلل ب ٩یوسٕ٣ ،اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ٕ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َ٣اَ ْ ٔ ٟ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ک ًَ ِ ٩أب ٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ

ٔی ٙکَ٤َ ٔ ٠تٔطٔ أَ ِ ٪یُ ِسخٔ َُ ٠ط ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَ ِو
ْخ ُج ُط ٔ ٩ِ ٣بَ ِيتٔطٔ ِ ٔ ََّل ا ِٟح ٔ َضا ُز فٔی َسبٔیٔ٠طٔ َو َت ِؼس ُ
َٗا ََ ٢ت َ ١َ َّٔ ٜاہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟجا َص َس فٔی َسبٔیٔ٠طٔ ََل یُ ِ ٔ
َیزُ َّز ُظ ِلٔ َی َِ ٣شٔ٨َٜطٔ ب ٔ َ٤ا َ٧ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِجز ٕأَ ِو ََُ ٔ ٨یٕ ٤ة
دبعاہللنبوی ف،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکسجصخشےناہللیکراہںیماہجدایک افررصػدخایکراہںیماہجدیکرغضےسافراسےکہملکیکدصتقیےکےئلرھگےس
الکنوتاہللاعت یاس ےکےئلاسابتاکاضنموہاجاتےہہکاسوک تنج ںیمدالخرک دے ایاسوک ا ےنرھگیک رطػارجای تمینغ
ےکاسھتولاٹدے۔
رافی  :دبعاہللنبوی ف،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیشمافرارادہاکایبؿ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2311

راوی ٣ :شسزً ،بساٟوارثً ،بساٌٟزیز ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا َز ًَ ِوتُ ِ ٥اہللَ
اٟس ًَا ٔ
ُک َظ َٟطُ
ئ َو ََل َي ُ٘و َّ٩َٟأَ َح ُس ُٔ ٪ِ ٔ ِ ٥ِ ٛطئ َِت َٓأ َ ًِ ٔلىٔی َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ََل ُِ ٣ش َت ِ ٔ
َٓا ًِز ٔ ُ٣وا فٔی ُّ
دسمد،دبعاولارث،دبعازعلسی،رضحت اسنریضاہلل اعتٰیلہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک بج مت
اہلل ےس داع رکف وت زعؾ ےک اسھت رکف ،افر وکح  صخش مت ںیم ےس ہی ہن ےہک ہک ارگ وت اچےہ وت ےھجم اطع رک اس ےئل ہک اہلل رپ وکح  ربج
رکےنفاالںیہنےہ۔

رافی  :دسمد،دبعاولارث،دبعازعلسی،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2312

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی (زوَسی س٨س)  ،اس٤اًیً ،١بساٟح٤یس ،س٠امی٣ ،٪ح٤س ب ٩ابی ًتی ،ٙاب ٩طہابً ،لی ب٩
حشين ،حشين بً ٩لی ،حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ب ٩ابی كا ٟب

َ ١ح َّسثَىٔی أَخٔی ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ح و َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
اب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩حُ َشي ِ ٕن أَ َّ ٪حُ َشي ِ َن بِ ًََ ٩ل ٔ ٕٓی ًََِ ٠یض ٔ َ٤ا َّ
اٟش ََل ٦أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ ًََّ ٪ل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ٪
ٔی ٩ِ ًَ ٙابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَبٔی ًَت ٕ
َّ
َّ
وَٗ ٪ا َ٢
ْط َٗ ُط َوَٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َّ ٠ة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِ ٥أََلَ ُت َؼ َُّ ٠
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
ْص َٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَل ٔ ٌّی َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ِٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِن ُٔ ُش َ٨ا ب ٔ َی ٔس اہللٔ َٓإٔذَا َطا َئ أَ َِ ٪ی ِب ٌَ َث َ٨ا َب ٌَ َث َ٨ا َٓا ِن َ َ
اِ ٪اْل ٔ ِن َشا ُ ٪أَ ِٛث َ َ ٍ َط ِی ٕئ َج َس َّل
ک َو ٥َِ ٟیَ ِز ٔج ٍِ ِلٔ َ َّی َط ِیئّا ث ُ ََّ ٥سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َوص َُو ُِ ٣سب ٔ ْز َي ِ ٔ
ح ٔي َن ُُِٗ ٠ت ذََ ٔ ٟ
رض ُب َٓد ٔ َذ ُظ َو َي ُ٘و َُ ٢وک َ َ
اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی (دفرسی دنس)  ،اامسلیع ،دبعادیمحل ،امیلسؿ ،دمحم نب ایب قیتع ،انب اہشب ،یلع نب نیسح ،نیسح نب یلع،
رضحت یلعریضاہلل اعتٰیلہنع نبایباط بل ےتہک ںیہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس اکیراتاؿ ےکافر افہمطتنبروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےکاپس رشتفی الےئ افر رفامایہک مت امنز ویکں ںیہن ڑپےتھ ،رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک
ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! امہری اجںین اہلل اعت ی ےک اایتخر ںیم ئچںحناہچن بج فہ ںیمہ ااھٹان اچےہ اگ وت ااھٹ دے اگ ،بج ںیم
ےن ہی اہک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملسفا س وہ ےئگ افر ریمی ابت اک ھچک وجاب ںیہن دای ،رھپ ںیم ےن انس ہک آپ ھٹیپ ریھپ رک
اینپراؿرپ(اانپاہھت)امررکرفامرےہےھتہکااسنؿبسزایدہڑگھجارکےنفاالےہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش ،زرہی(دفرسیدنس)،اامسلیع ،دبعادیمحل،امیلسؿ،دمحم نبایب قیتع،انباہشب،یلع نب نیسح،نیسح

نبیلع،رضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنعنبایباط بل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2313

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٨ا٠ٓ ،٪یح ،ہَل ٢بً ٩لیً ،لاء ب ٩يشار ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُٔ ٩س َ٨ا َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُِٓ ٠ی ْح َح َّسث َ َ٨ا ص ََٔل ُ ٢بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٤َ َٛ ٩ٔ ٣ث َٔ ١خا َٔ ٣ة اٟزَّ ِر َٔ َئٔی ُئ َو َر ُٗطُ َٔ ٩ِ ٣ح ِی ُث أَ َت ِت َضا اِّ ٟزیحُ تُ َِّٔ ٜئ َُضا َٓإٔذَا
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٢ث ُ
اَف ََ ٤َ ٛث ٔ ١اَلِ َ ِر َزة ٔ َػ َّ٤ا َئ َُ ٌِ ٣ت ٔس َّ ٟة َحًَّی َي ِ٘ ٔؼ ََ ٤ضا اہللُ ِٔذَا
ک ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ُ ٣یُ ََّٔ ٜأ ُبٔا َِ ٟب ََل ٔ
َس َِ ٨َ ٜت ا ًِ َت َسَِ ٟت َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
 ١ا ِٟک َ ٔ ٔ
ئ َو ََ ٣ث ُ
َطا َئ
فلت
دمحمنبانسؿ، ،الہؽنب یلع،اطعءنباسیر ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکآرضحنتیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکومنمیکاثمؽایسیےہےسیجرنؾایتیھکںہکبجوہازفرےسیتلچےہوتہیادرھادرھکھجاجیتےہ،افربجوہارہھٹ
اجیت ےہ وت ہی یھب دیسیھ وہ اجیت ےہ ،ایس رطح ومنم البؤں ےس ناچای اجات ےہ ،نکیل اکرف یک اثمؽ ایسی ےہ ےسج ونصرب اک دیساھ افر
تخسدرتخبجدخااچاتہےہوتاسوکڑجےساڑیھکداتیےہ۔
فلت
رافی  :دمحمنبانسؿ، ،الہؽنبیلع،اطعءنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ

تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2314

راوی  :ح ٥ٜب٧ ٩آٍ ،طٌیب ،زہزی ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل  ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٢
َٕ َٗ ِب َ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٠اَلِ ُ َ٤َ َٛ ٥ٔ ٣ا بَي ِ َن
َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وصُ َو َٗائ ًَْٔ ٥ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَ ٍ ٔ َي ُ٘و َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا َب َ٘ا ُُ َُ ٔ ٓ ٥ِ ٛامی َسَ ٠
وب َّ
ٕ اَ ٨َّ ٟضا ُر ث ُ ََّ ًَ ٥حزُوا َٓأ ُ ًِ ُلوا ٗٔي َ ٍاكّا
َػ ََلة ٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ُغ ٔ
اٟظ ِٔ ٤ص أ ُ ًِ ٔل َی أَصِ ُ
 ١اَّ ٟت ِو َراة ٔ اَّ ٟت ِو َرا َة ٓ ٌََُ٠ٔ٤وا ب ٔ َضا َحًَّی اَ ِ ٧ت َؼ َ
ْص ِلٔ َی ُ ُ
ُ
ُ
آ٪
ِ ١اْلِٔ٧حٔی ِٔ ١اْلِٔ٧حٔی َُ٠ٔ٤ٌََ ٓ ١وا بٔطٔ َحًَّی َػ ََلة ٔا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ٗٔي َ ٍاكّا ث ُ َّ ٥أ ُ ًِ ٔل َی أَصِ ُ
ُق َ
ْص ث ُ ََّ ًَ ٥حزُوا َٓأ ًِ ُلوا ٗٔي َ ٍاكّا ٗٔي َ ٍاكّا ث ُ َّ ٥أ ًِ ٔليت ُِ ٥ا ِِ ُ ٟ
َّ
وب َّ
ئ أَ َٗ َُّّ ٤َ ًَ ١ل َوأَ ِٛثَ ٍُ أَ ِج ّزا َٗا َ٢
 ١اَّ ٟت ِو َراة ٔ َربَّ َ٨ا َص ُؤ ََل ٔ
ُغ ٔ
اٟظ ِٔ ٤ص َٓأ ُ ًِ ٔليت ُِٔٗ ٥ي َ ٍاكَي ِ ٔن ٗٔي َ ٍاكَي ِ ٔن َٗا َ ٢أَ ِص ُ
ٓ ٌََ٠ِ ٔ٤ت ُِ ٥بٔطٔ َحًی ُ ُ
ک ٓ َِـلٔی أُوت ٔیطٔ َ ٩ِ ٣أَ َطا ُئ
َص ِ ١هَ ُ ٤َِ ٠ت ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜأَ ِجز ٔ َُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛط ِی ٕئ َٗا ُٟوا َلَ َٓ َ٘ا َََ ٓ ٢ذَ ٔ ٟ
مکح نب انعف ،بیعش ،زرہی ،اسمل نب دبعاہلل  ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس وک رفامےت وہےئ انس ،اس فتق آپ ربنم رپ ےھت (رفامای ہک) سگۃ ولوگں ےک اقمہلب ںیم اہمتری زدنیگ یک اثمؽ ایسی ےہ ےسیج
امنزرصعےسرغفبآاتفباکفتق،وتراتفاولںوکوتراتدییئگ اںوہںےناسرپلمعایکاہیںکتہکدفرہپاکفتقوہایگ،رھپ
فہولگاعزجوہےئگاؿولوگںوکاکیاکیریقاطارجالم،رھپالیجنفاولںوکالیجندییئگوتاںوہںےنرصعےکفتقکتاسرپلمع
ایک ،رھپ فہ ولگ یھب اعزج آ ےئگ اؿ ولوگں وک یھب اکی اکی ریقاط ارج الم ،رھپ مت ولوگں وک یھب رقآؿ اطع ایک ایگ افر مت ےن رغفب
آاتفبکتاسرپلمعایک،متولوگںوکدفدفریقاطےلم،وتراتفاولںےنرعضایکہکاےامہرےرب!اؿولوگںےنوتلمعمک
ایکےہافرارجاںیہنزایدہالمےہ،اہللاعت یےنرفامایایکںیمےناہمترےارجںیمےسھچکمکایک،اؿولوگںےناہکںیہن،اہللاعت یےن
رفامایہکہیریما لضےہسجوکاچاتہوہںاسوکداتیوہں۔
رافی  :مکحنبانعف،بیعش،زرہی،اسملنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2315

راوی ً :بس اہلل ٣ش٨سی ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز ،زہزی ،ابوازریصً ،بازہ ب ٩ػا٣ت

ٔیص ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا َ ٢بَا َي ٌِ ُت
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ا ِِ ٤ُ ٟش َ٨س ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ِ ٔ ِزر َ
َّسُٗوا َو ََل َتزُِ ٧وا َو ََل َت ِ٘ ُتُ٠وا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َرص ِٕم َٓ َ٘ا َ ٢أُبَاي ٔ ًٌَُ ٥ِ ُٜل َی أَ ََِ ٪ل ُت ِ ٔ
رش ُٛوا بٔاہللٔ َط ِی ّئا َو ََل َت ِ ٔ

أَ ِو ََل َز َُ ٥ِ ٛو ََل َتأِتُوا بٔبُ ِض َتا َٕ ٪ت ِٔتَ ٍُوَ٧طُ بَي ِ َن أَیِسٔیَ ٥ِ ُٜوأَ ِر ُجَ ٥ِ ُٜٔ٠و ََل َت ٌِ ُؼونٔی فٔی ٌَِ ٣زُ ٕ
وٖ ٓ َََ ٩ِ ٤وفَی َٔٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أ َ ِجزُ ُظ ًَل َی اہللٔ َو َ٩ِ ٣
ُ
ک ِلٔ َی اہللٔ ِ ٔ َِ ٪طا َئ ًَ َّذبَ ُط َوِ ٔ َِ ٪طا َئ
اٟسَ ِ ٧یا َٓ ُض َو َُ ٟط ََ َّٔ ٛار ْة َوكَ ُض ْور َو ََ ٩ِ ٣ست َ َ ٍ ُظ اہللُ ٓ ََذَ ٔ ٟ
اب ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک َط ِیئّا َٓأخ َٔذ بٔطٔ فٔی ُّ
أَ َػ َ
ََف َُ ٟط
ََُ
دبعاہلل دنسمی ،اشہؾ ،رمعم ،زرہی ،اوبادرسی ،ابعدہ نب اصتم رفامےت ںیہہک ںیم ےن دنچآدویمں ےک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےس تعییک،آپےنرفامایہکںیممتےساسابترپ تعیاتیلوہںہکمتاہللےکاسھتیسکزیچوکرشکیہنانبؤےگ
افرہنوچریرکفےگافرہنزانرکفےگافرہناینپافالدوکلتقرکفےگ،افرہنوکح اتہبؿا ےناہوھتںافراپؤںےکدرایمؿےسڑھگرک
ااھٹؤےگ،افرہن یسک کیاکؾںیمریمیانرفامینرکفےگ،متںیمےسسجےنوپراایکاساکارجاہللرپےہافروجصخشاؿںیمےسیسک
زیچاکرمبکتوہاافرداینںیماساکوماذخہوہاجےئوتفہاسےکےئلافکرہےہافرسجرپاہللےنرپدہوپیشیک،وتہیاہللےکاایتخر
ںیمےہاچےہوتاےسذعابدےایاسوکشخبدے۔
رافی  :دبعاہللدنسمی،اشہؾ،رمعم،زرہی،اوبادرسی،ابعدہنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ

تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2316

راوی ٌ٣ :لی ب ٩اسس ،وہیب ،ایوب٣ ،ح٤س ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ ُسََ ِ ٠امی ََِ ٠ًَ ٪یطٔ َّ
و٪
اُ َٟ ٪ط ٔس ُّت َ
اٟش ََل ٦ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسث َ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ا َِ ٣زأَ ّة َٓ َ٘ا َََ ٢لَكُوََّٓ َّ٩
اٖ ًَل َی ن َٔشائٔطٔ
 ١فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ ٓ ََل َ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ًَل َی ن َٔشأِی َٓ َِ ٠ت ِح ٩َِ ٠ٔ٤ک ُ ُّ ١ا َِ ٣زأَة ٕ َو َِ ٟتِ ٔ ٠س ََٓ ٪ار ّٔسا يُ َ٘ات ٔ ُ

اُ ٪سََ ِ ٠امی ُ ٪ا ِس َت ِثى َی ََ ٟح ََِ ٠٤ت ک ُ ُّ١
ٓ ََ٤ا َوََ ٟس ِت ُٔ ٨ِ ٣ضََّ ٔ ِ َّ٩ل ا َِ ٣زأَ ْة َوََ ٟس ِت ٔط َََُّ ُ ٙلَٗ ٕ ٦ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و ک َ َ
 ١فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ
ا َِ ٣زأَة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ضََ ٓ َّ٩وََ ٟس ِت َٓار ّٔسا يُ َ٘ات ٔ ُ
معلینبادس،فبیہ،اویب ،دمحم،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکاہللےکیبنامیلسؿعنلہامالسؾ یکاسھٹویبایں
ںیھت،اںوہںےناہکہکںیمآجراتاینپامتؾویبویںےکاپساجؤںاگ،اسےسرہوعرتاحہلموہیگافرااسیہچبےنجیگوجوساروہ

رکاہللیکراہںیمگنجرکےاگ،انچہچناسراتںیماینپامتؾویبویںےکاپسےئگنجںیمےسرصػاکیویبیےنانامتؾہچبانج،
آرضحنت یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک ارگ رضحت امیلسؿہیلع امالسؾ ااشنء اہلل ےتہک وت اؿ ںیم رہ وعرت احہلم وہیت افر اےسی
ےچبیتنجوجوساروہرکدخایکراہںیمگنجرکےت۔
رافی  :معلینبادس،فبیہ،اویب،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2317

راوی ٣ :ح٤سً ،بساٟوہاب ث٘فی ،خاٟس حذاًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َّ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ٪
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
اٟث َ٘ف ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ُئ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
َّ
َّ
َ
رعاب ٔ ُّی
رعاب ٔ ٕٓی َي ٌُوزُ ُظ َٓ َ٘ا َََ ٢ل بَأ ِ َض ًََِ ٠ی َ
ک ك َ ُض ْور ِ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢اَلِ َ َِ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ز َخ ًََ ١ل َی أ ِ َ
كَ ُض ْور بَ ِ ١ه ٔ َی حُ َّیم َت ُٔو ُر ًَل َی َط ِی ٕذ َٛبٔي ٍ ٕتُزٔیزُ ُظ ا ُِ٘ ٟبُ َور َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥ِ ٌَ ٨َ َٓ ٥َ ٠ذّا
دمحم،دبعاولاہبیفقث،اخدلیذا،رکعہم،رضحتانبابعسرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس اکی ارعایب ےک اپس اس یک ایعدت ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ وت آپ ےن رفامای ہک وکح  وخػ یک ابت ںیہن ےہ وت (ااشنء اہلل)
انگوہںےساپکوہاگ،ارعایبےناہکاپیکںیہنےہہکلبہیاخبرےہوجاکیتہبوبڑےہرپوجشامرراہےہافراےسربقفںیکزایرت
رکاےئاگیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکااھچوتااسییہوہاگ۔
رافی  :دمحم،دبعاولاہبیفقث،اخدلیذا،رکعہم،رضحتانبابعسرضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2318

راوی  :اب ٩سَل ،٦ہظی ،٥حؼينً ،بساہلل ب ٩ابی ٗتازہ ،ابوٗتازہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩س ََلٕ ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥حُ َؼي ِ ٕن ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ح ٔي َن َ٧ا ُ٣وا ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠اہللَ َٗ َب َف أَ ِر َوا َح ٥ِ ُٜح ٔي َن َطا َئ َو َر َّزصَا ح ٔي َن َطا َئ َٓ َ٘ َـ ِوا َح َوائ ٔ َح ُض َِ ٥و َت َو َّؿئُوا ِلٔ َی أَ ِ ٪كَِ ٌََ ٠ت َّ
اٟظ ُِ ٤ص

َوابِ َی َّـ ِت َٓ َ٘ َاََ ٓ ٦ؼلَّی

انبالسؾ،میشہ،نیصح،دبعاہللنبایباتقدہ،اوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکبجولگامنزےسوسےئگےھت(ینعدنینےک
ببسحبصیکامنزاضقوہیئگیھت)وتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللےناہمتریرفوحںوکضبقرکایلاھتبجاچاہافربجاچاہ
اس وک فا س رک دای،انچہچن ولگ اینپ رضفرت ےس افرغ وہےئ افر فوض ایک اہیں کت ہک آاتفب عولع وہ رک دیفس وہ ایگ ،وت آپ

ڑھکےوہےئگافرامنزڑپیھ۔
رافی  :انبالسؾ،میشہ،نیصح،دبعاہللنبایباتقدہ،اوباتقدہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2319

بزازراسٌ٤ی٣ ،١ح٤س ب ٩ابی
اسٌ٤ی،١
ٰ
راوی  :یحٌی بٗ ٩زًہ ،ابزاہی ،٥اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ و ارعد( ،زوَسی س٨س) ٰ
٣شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
ًتیٙ۔ اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤و سٌیس بٓ ٩

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ َ
َ
َ ١ح َّسثَىٔی أَخٔی ًَ ِ٩
رع ٔد ح و َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
اب ًَ ِ ٩أبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َواَلِ ِ َ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
ٔی ٩ِ ًَ ٙابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ُسََ ِ ٠امی ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی ًَت ٕ

اس َت َّب َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َو َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟی ُضوز ٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ُ ٔ ٠و َّأ ٟذی ِاػ َلفَی َُ ٣ح َّّ ٤سا ًَل َی ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن فٔی َٗ َش ٕ ٥يُ ِ٘ ٔش ُ ٥بٔطٔ
ِ

ک َََٓ ٠ل َ ٥ا َِ ٟی ُضوز ٔ َّی ٓ ََذ َص َب ا َِ ٟی ُضوز ٔ ُّی ِلٔ َی
َف َٓ ٍَ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ُ ٔ ٠ی َس ُظ ً ٔ َِ ٨س ذََ ٔ ٟ
َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟی ُضوز ٔ ُّی َو َّأ ٟذی ِاػ َلفَی َُ ٣
وسی ًَل َی ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِ٣زٔظ ٔ َوأَ ِ٣ز ٔا ِِ ٤ُ ٟشَ٘ َٓ ٥ٔ ٔ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َ ٍ ُظ ب ٔ َّأ ٟذی ک َ َ
غ ٓ َََل
و ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٓأ َ ُٛو ُ ٪أَ َّو َُ ٩ِ ٣َ ٢ئ ُ
وسی بَاك ْٔع ب ٔ َحأ ٔ ٧ب ا ِِ ٌَ ٟز ٔ
اض َي ِؼ ٌَ ُ٘ َ
ٔیَٓ ٙإٔذَا َُ ٣
تُ َديِّ ٍُونٔی ًَل َی َُ ٣
وسی َٓإ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
أَ ٓ ٪یَ ٩ِ ٤ػٌ ََٔٓ ٙأَٓ َ
ا ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪ا ِس َت ِثى َی اہللُ
َاِ َٗ ٚبلٔی أَ ِو ک َ َ
أَ ِزرٔی أَک َ َ

ییحینبزقہع،اربامیہ،انباہشب،اوبہملسفارعج(،دفرسیدنس)اامسلیع،ربادراامسلیع،دمحمنبایبقیتع۔انباہشب،اوبہملسنب
ت،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکاملسمونںںیمےس اکیصخشافروہیدںیمےساکی
دبعارلنمح،فدیعسنبم ّشن ٹ
صخش ےن اکی دفرسے وک ربا الھب اہک ،املسمؿ ےن مسق اھکےت وہےئ اہک ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن دمحم (یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس) وک امتؾ اعمل فاولں رپ ربسگدیہ انبای ،وت وہیدی ےن یھب اہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن ومٰیس ہیلع امالسؾ وک امتؾ داین فاولں رپ

ربسگدیہ انبای ،املسمؿ ےن اس فتق اانپ اہھت ااھٹای افر وہیدی وک امطہچن امر دای ،فہ وہیدی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم
ںیم ایگ افر آپ ےس اانپ افر املسمؿ اک احؽ ایبؿ ایک وج سگرا اھت ،وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ھجم وک ومٰیس ہیلع امالسؾ رپ
تلیضف ہن دف ،اس ےئل ہک ولگ ایقتم ےک دؿ وہیبش وہ اجںیئ ےگ وت بس ےس ےلہپ ںیم وہش ںیم آؤں اگ افر دوھکیں اگ ہک اس
فتقومٰیسہیلعامالسؾرعشاکاکیوکہنڑکپےوہںےگ،ںیمںیہناجاتنہکفہوہیبشوہرکمہےسےلہپوہشںیمآاجںیئےگایاہلل
یکرطػےساؿوکاسےسٰینثتسمرکدایاجےئاگ،
رافی  :ییحی نب زقہع ،اربامیہ ،انب اہشب ،اوبہملس ف ارعج( ،دفرسی دنس) الیعٰمس ،ربادرالیعٰمس ،دمحم نب ایب قیتع۔ انب اہشب،
ت،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
اوبہملسنبدبعارلنمح،فدیعسنبم ّشن ٹ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2320

راوی  :اسحا ٚب ٩ابی ًیسی ،یزیس ب ٩ہارو ،٪طٌبہٗ ،تازہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
و ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ٢
ا ٚبِ ُ ٩أَبٔی ً َٔیسی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یَزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
ُقب ُ َضا َّ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة َیأِت َٔیضا َّ
اٟس َّجا َُ ٢و ََل
اٟس َّجا ََُ ٓ ٢یحٔ ُس ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة َی ِ ُ
َح ُسوَ َ ٧ضا ٓ َََل َي ِ َ
َّ
اٟلاًُو َُ ٪ِ ٔ ِ ٪طا َئ اہللُ

ااحسؼنبایبیسیع،سیدینباہرفؿ،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکودہنیںیمداجؽآےئاگوتاپےئاگہکرفےتشاسیکافحتظرکرےہںیہ،اسےئلااشنءاہللہنوتداجؽاسےکرقبیآےکساگ
افرہنیہاسںیماطوعؿآےئاگ۔

رافی  :ااحسؼنبایبیسیع،سیدینباہرفؿ،ہبعش،اتقدہ،رضحتاسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2321

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٟٔ ٥َ ٠کُٔ َ ٧ ِّ١ي ٕ ٓی َز ًِ َو ْة َٓأُرٔی ُس ِ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ أَ ِ ٪أَ ِخ َت ٔي َی َز ًِ َوت ٔی َطَٔا ًَ ّة َٔل ُ ًَّٔ٣ی َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہےسرفاتیرکےتںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرہ
یبن یک اکی داع وبقمؽ وہیت ےہاس ےیل ںیم اچاتہ وہں ہک ارگ دخا ےن اچاہ وت اینپ داع ایقتم ےکدؿ اینپ اتم یک افشتع ےک ےیل
وفحمظروھکںاگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2322

راوی  :يَّسہ ب ٩ػٔوا ٪ب ٩ج٤یٟ ١دیم ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ٩جَّ ٕ ٔ٤
یم َح َّسثَ َ٨ا ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َّسةُ بِ َُ ٩ػٔ َِو َ
َح َّسثَ َ٨ا َي َ َ
ی ١اِ ٠ٟد ٔ ُّ

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِي َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ َْٔ ٥رأَیِ ُتىٔی ًَل َی َٗٔ٠یبٕ َٓ َ٨زَ ًِ ُت َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ ِ ٪أَِ٧ز ٔ ََ ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ َصا ابِ ُ٩
ُق ًّیا ٔ٩ِ ٣
ُغ ّبا َٓ ٥َِ ٠أَ َر ًَ ِب َ ٔ
َف َُ ٟط ث ُ َّ ٥أَ َخ َذصَا ًُ َ٤زُ ٓ ِ
أَبٔی ُٗ َحا َٓ َة َٓ َ٨زَ ََ ذَُ ٧و ّبا أَ ِو ذَُ ٧وبَي ِ ٔن َوفٔی َ٧زًِٔطٔ َؿ ٌِ ْ
ٕ َواہللُ َي ِِ ٔ ُ
َاس َت َحاَِ ٟت َ ِ
َّ
اض َح ِو َُ ٟط بٔ ٌَ َل ٕ٩
ض َي ِ ٔ
ا٨َّ ٟا ٔ
ْض َب اُ ٨َّ ٟ
َفی َ َٔفیَّطُ َحًی َ َ

رسیہنبناواؿنبلیمجیمخل،اربامیہنب دعس،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعرفامےتںیہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اکی ابر ںیم وسای وہا اھت وت ںیم ےن ا ےن آپ وک اکی ونکںی ےک اپس داھکی ،دخا وک سج دقر
وظنمراھتںیمےناسےساپیناچنیھکرھپ اسوکانبایباحقہف(رضحتاوبرکبریضاہللاعتٰیلہنع)ےنےلایل،اکیایدفڈفؽاںوہںےن
ےچنیھکافرےنچنیھکںیمزمکفرییھت،اہللاعت یاںیہنےشخب،رھپاسوکرمعریضاہللاعتٰیلہنعےنےلایلوتفہڈفؽاؿےکاہھتںیمرچسنب
ایگ،ںیمےنیسککولہاؿوکاسرطحاپیناکنےتلںیہنداھکیاہیںکتہکولوگںےناؿےکرگدومویشیںےکابدنےنھےکفاےطسہگج
انب ی۔
رافی  :رسیہنبناواؿنبلیمجیمخل،اربامیہنبدعس،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2323

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابواسا٣ہ ،بزیس ،ابوبززہ ،حرضت ابو٣وسی

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
وسی َٗا َ ٢ک َ َ
ئ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
 ١أَ ِو َػاح ُٔب ا َِ ٟحا َج ٔة َٗا َِ ٢
َ ١و ُربَّ َ٤ا َٗا ََ ٢جائَطُ َّ
ِٔذَا أَ َتا ُظ َّ
اط َٔ ٌُوا َٓ ُِ ٠ت ِؤ َجزُوا َو َي ِ٘ ٔضی اہللُ ًَل َی َ ٔ ٟشا َٔ ٪ر ُسؤٟطٔ َ٣ا
اٟشائ ٔ ُ
اٟشائ ٔ ُ

َطا َئ
دمحم نب العء ،اوبااسہم ،ربدی ،اوبربدہ ،رضحت اوبومیس ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس بج وکح  اسلئ آات (یھبک یھبک
يےتہک)ایوکح رضفرتفاالآاتوتآپیلصاہللہیلعفملساحصہبریضاہللاعتٰیلہنعےسرفامےتہکمت
يےکاجبےئ َ ٹخنَ ُشال َّشا ِ ُ
َأ َنـُال َّشا ِ ُ
ولگافسرشرکف،ارجےلماگ،اہللاعتٰیلا ےنروسؽیکزابؿرپفیہاجریرکےاگوجفہاچےہاگ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوبااسہم،ربدی،اوبربدہ،رضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2324

راوی  :یحٌیً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ،٦حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ َِ ٩ص َّ٤اَ ٕ ٦س ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َي ُ٘ ِ١
أَ َح ُس َُّ ٥ِ ٛ
ُک ُظ َٟطُ
٣َ ١ا َيظَ ا ُئ ََل ُٔ ِ ٣
َِف لٔی ِ ٔ ِٔ ٪طئ َِت ِار َح ِ٤ىٔی ِ ٔ ِٔ ٪طئ َِت ِارزُ ِٗىٔی ِ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َو َٟی ٌِز ٔ ِِ ٣َ ٦شأ َ ََ ٟت ُط ُِٔ َّ ٧ط َئ ٌَِ ُ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ
ییحی ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،امہؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن
رفامایہکمتںیموکح صخشہیہنےہکہکاےاہلل!وتھجموکشخبدےارگوتاچےہھجمرپرمحارگوتاچےہ،ھجموکرزؼدےارگوتاچےہ،
اچےئہہکزعؾےکاسھتداعرکے،فہوجاچاتہےہفیہرکاتےہاسرپوکح ربجرکےنفاالںیہنےہ۔
رافی  :ییحی،دبعارلزاؼ،رمعم،امہؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2325

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ابوحٔؽ ً٤ز ،اوزاعی ،اب ٩طہابً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ب٣ ٩شٌوز ،حرضت ابً ٩باض
حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َحٔ ِٕؽ ًَ ِْ ٤زو َح َّسث َ َ٨ا اَلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َح َّسثَىٔی ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
وسی
ًُت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح بِ ُِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩ح ِٔؼ ٕ ٩ا َِٔ ٟزَار ُّٔی فٔی َػاح ٔٔب َُ ٣
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أََّ٧طُ َت ََ ٤اری ص َُو َوا ُِّ ُ ٟ

وسی
رض ٓ ََ٤زَّ بٔض ٔ َ٤ا أُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ اَلِ َ ِن َؼار ُّٔی ٓ ََس ًَا ُظ ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َٓ َ٘ا َِ ٢نِّٔی َت ََ ٤اریِ ُت أََ٧ا َو َػاح ٔ ٔيی َص َذا فٔی َػاح ٔٔب َُ ٣
أَص َُو َخ ٔ ْ
َّأ ٟذی َسأ َ ََّ ٢
َک َطأُِ َ ٧ط َٗا ََ ٢ن ٌَ ِِ ٥نِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
اٟشبٔی َِ ١لٔ َی ِّ ٔ ُٟ٘یطٔ َص َِ ١سَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِذ ُ ُ
ک َٓ َ٘ا َ٢
َسائ ٔی َِٔ ١ذِ َجائَطُ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢ص َِ ١ت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا أَ ًَِ ٨ِ ٣ٔ ٥ََ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢بَ ِي َ٨ا َُ ٣
وسی فٔی َََ ٣ل ٕ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ِ ٔ ِ َ
ُ
وسی َّ
وت آ َی ّة َوٗٔی َُ َٟ ١ط ِٔذَا َٓ َ٘ ِس َت
اٟشبٔی َِ ١لٔ َی ِّ ٔ ُٟ٘یطٔ َٓ َح ٌَ َ ١اہللُ َُ ٟط ا ُِ ٟح َ
رض ٓ ََشأ َ ََ ٣ُ ٢
وسی ََل َٓأوو َٔی ِلٔ َی َُ ٣
َُ ٣
وسی بَل َی ًَ ِب ُسَ٧ا َخ ٔ ْ
وسی َیت ِ َب ٍُ أَث َ َز ا ُِ ٟحو ٔ
وسی أَ َرأَیِ َت ِٔذِ أَ َویِ َ٨ا ِلٔ َی
ت فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
ا ُِ ٟح َ
َار ٔج ٍِ َٓإَٔ َّ ٧
وت ٓ ِ
ک َس َت َِ٘ ٠ا ُظ َٓک َ َ
وسی َ ٤ُ ٔ ٟ
َح َٓ َ٘ا ًَََٓ ٢ی َُ ٣
اَ ٣ُ ٪
َّ َّ
َار َت َّسا ًَل َی آثَارٔص َٔ٤ا
ْخة ٔ َٓإٔنِّی َن ٔش ُ
یت ا ُِ ٟح َ
وسی ذََ ٔ ٟ
ک َ٣ا ُ٨َّ ٛا ِ َ ٧بغ ٔی ٓ ِ
َِک ُظ َٗا ََ ٣ُ ٢
اٟؼَّ ِ َ
وت َو َ٣ا أَ ِن َشأ٧یطٔ َِٔل اٟظ ِی َلا ُ ٪أَ ِ ٪أَذ ُ َ
اَ ٩ِ ٣ٔ ٪طأِٔ٧ض ٔ َ٤ا َ٣ا َٗ َّؽ اہللُ
رضا َوک َ َ
َٗ َؼ ّؼا ٓ ََو َج َسا َخ ٔ ّ
دبعاہلل نب دمحم ،اوبصفح رمع ،افزایع ،انب اہشب ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب  ہبت نب وعسمد ،رضحت انب ابعس رضحت انب ابعس
ریضاہللاعتٰیلہنعےتہکںیہہکفہافر ج نبسیقنبنیصحازاری،رضحتومٰیسہیلعامالسؾےکاسیھتےکقلعتماالتخػرکرےہ
ےھتہکفہرضخےھتایوکح  افر ےھت ،س اؿدفونںےکاپس رضحتایبنببعکااصنریسگرے،اؿوکرضحتانب ابعسےنالبای
افر اہک ہک ںیم افر ہی ریمے اس یھت رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ ےک اس اس یھت ےک قلعتم االتخػ رک رےہ ںیہ سج ےس ےنلم اک راۃس
رضحتومٰیسہیلعامالسؾےنوپاھچاھتمتےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاؿاکاحؽایبؿرکےتوہےئانسےہ؟اںوہںےناہک
اہں ،ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک اکی ابر رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ ینب ارسالیئ یک اکی

امجتع ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اکی صخش اؿ ےک اپسآای افر اہک ایک آپ یسک اےسی آد ی وک اجےتن ںیہ وجآپ ےس زایدہ اجےنن فاال
وہ،رضحتومیسہیلعامالسؾےناہکںیہن،رضحتومٰیسہیلعامالسؾےکاپسفیحیجیھبیئگہکاہںامہرااکیدنبہرضخےہ،ومٰیسہیلع
امالسؾےناؿےکےنلماکراۃسوپاھچ،اہللاعت یےناؿےک ےئلیلھچموکاشنینرکدایافراہکایگہکبجمتیلھچموکمگرکدف وتفا سوہاجؤ
فںیہرپرضخےس ولمےگ ،رضحتومٰیسہیلعامالسؾیلھچمےک اشنؿوکدرایںیمڈوھڈنےتوہےئرھپےوتومٰیسہیلعامالسؾےکاسیھت
ےنومٰیسہیلعامالسؾےساہکہکمتےنداھکیہکبجمہرھتپےکاپسرہھٹےئگوتںیمیلھچموکوھبؽایگافرھجموکایددالےنےساطیشؿ
یہےنالھبدای،رضحتومٰیسہیلعامالسؾےناہکیہیوتمہاچےتہےھت،رھپدفونںاےٹلاپؤںفںیہرھپآےئانچہچناؿ دفونںےنرضخ
وکاپایافررھپاؿاکفیہہصقوہاوجاہللےن(وسرۃفہکںیم)ایبؿایک۔
رافی  :دبع اہلل نب دمحم ،اوبصفحرمع ،افزایع ،انباہشب،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبت نب وعسمد ،رضحت انب ابعس رضحت انب
ابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2326

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،حرضت ابوہزیزہ ،ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی( ،زوَسی س٨س) اح٤س ب ٩ػاٟح ،اب ٩وہب،
یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َو َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َ ٍنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٨ِ َ ٧ ٢ز ٔ َُّ ُ ٢سا ِ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ب ٔ َد ِی ٕٔ بَىٔی

َف یُزٔی ُس ا َِ ٤ُ ٟحؼَّ َب
اس ُ٤وا ًَل َی ا ِلٔ ِ ُٜ
٨َ ٔ ٛاَ َ ٧ة َح ِی ُث َت َ٘ َ

اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،رضحت اوبرہریہ ،اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی( ،دفرسی دنس) ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،ویسن ،انب

اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ
ےنرفامایہکمہااشنءاہلللکفیخینبانکہنںیم ارتںیےگاہجںاںوہںےنرفکرپںیمسقاھکح ںیھت،اسےسآرضحنتیلصاہللہیلع
ت(اکیاقمؾاکانؾےہ)اھت۔
فآہلفملساکدصقممحص ٹ
رافی  :اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،رضحت اوبرہریہ ،اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی( ،دفرسی دنس) ادمح نب اصحل ،انب فبہ ،ویسن،
انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
تیشمافرارادہاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2327

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤س ،ابً ٩يي٨ہ٤ً ،زو ،ابواٌٟبا ض ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اِص أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ي ِي ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ح َ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَصِ ََّ ١
َ ١وَ ٥َِ ٟن ِٔ َتحِ َٗا َ٢
وَ ٪ن ِ٘ ُٔ ُ
وَّ ُ ٪سا ِ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
اٟلائ ٕٔٔ ََٓ ٥َِ ٠ي ِٔ َت ِح َضا َٓ َ٘ا ََّ٧ِٔ ٢ا َٗآَٔ ُ٠
وَّ ُ ٪سا ِ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َٓ َٜأ َ َّ٪
َٓاُِ ُسوا ًَل َی ا َِ ٔ ٟ٘تا َٔ َِ َٓ ٢س ِوا َٓأ َ َػابَ ِت ُض ِٔ ٥ج َزا َح ْ
ات َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ٧ِٔ ٥َ ٠ا َٗآَٔ ُ٠
ک أَ ًِ َح َب ُض َِٓ ٥ت ََب َّش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ذََ ٔ ٟ

دبعاہلل نب دمحم ،انب ہنییع ،رمعف ،اوباابعلس ،رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک
ہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالہاطفئاکاحمرصہایکنکیلاسوکحتفںیہنایکوتآپےنرفامایمہااشنءاہلللکولناجںیئ
ےگ،وتاملسمونںےناہکایکریغبحتفےیکوہےئ،مہولگفا سوہاجںیئےگ؟آپےنرفامایہکرھپلکحبصوکگنجرکفانچہچنحبصوکاؿ
ولوگںےنگنجیکافرتہبےساملسمؿزیمخوہےئیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکلکمہااشنءاہللفا سوہاجںیئےگ،اس
ےساملسمونںوکوخیشوہح افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرکسمادے۔

رافی  :دبعاہللنبدمحم،انبہنییع،رمعف،اوباابعلس،رضحتدبعاہللنبرمعفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکاہللےکاپسافشتعھچکاکؾہندےیگرگمسجےکابرےںیمااجزتدیاج...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاہللےکاپسافشتعھچکاکؾہندےیگرگمسجےکابرےںیمااجزتدیاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2328

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ٤ً ،٪زوًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة یَ ِب ُّ ُ٠بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِٔ ِ ً ٩
َٗ َضی اہللُ اَلِ َ َِ ٣ز فٔی َّ
ْضبَ ِت ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بٔأ َ ِجَ ٔ ٨حت َٔضا ُخ ِـ ٌَاّ٧ا ِ َ٘ ٔ ٟؤٟطٔ َٛأ ََّ٧طُ ٔس ِٔ ٠ش َْ ٠ة ًَل َی َػٔ َِوا َٕٗ ٪ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َو َٗا ََُ ٢يِ ٍُ ُظ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ََ
ک َٓإٔذَا ُٓزِّ ََ ًَ ُِ٠ُٗ ٩وبٔض ٔ َِٗ ٥اُٟوا َ٣اذَا َٗا ََ ٢ربَُّٗ ٥ِ ُٜاُٟوا ا َِ ٟح ََّ ٙوص َُو ا ٌَِ ٟل ٔ ُّی ا ِل َٜبٔي ٍُ َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َو َح َّسث َ َ٨ا
َػٔ َِوا ٕ ٪یَ ُِ ُٔ ٨ذص ُِ ٥ذََ ٔ ٟ
ُٔک ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّی
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ب ٔ َض َذا َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُٗ ٪ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َسُ ٌِ ٔ٤ت ً ِ ٔ
ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ًَ ِٔ ِ ً ٩
ُٔک ََ ٣ة
اِ ٔ ِ ٪َّ ٔ ِ ٪ن َشاّ٧ا َر َوی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِٔ ِ ً ٩
اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ً ِ ٔ
ُٔک ََ ٣ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ن ٌَ ُِِ ٠ُٗ ٥ت ُ ٔ ٟشٔ َِی َ
ُُِٗ ٠ت ُ ٔ ٟشٔ َِی َ
ٔ
َ
َ
ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة یَ ِز َٓ ٌُ ُط أََّ٧طُ ََقأَ َفُ ِّ َْ َٗا َُ ٢سٔ َِیا ُ ٪صَ ََ ٜذا َ َ
َقائَت ُ َ٨ا
َقأ ًَ ِْ ٤زو ٓ َََل أ ِزرٔی َسُ ٌَ ٔ٤ط َص ََ ٜذا أ ََِ ٦ل َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪وه َی ٔ َ
َ
َ
یلع نب دبعاہلل  ،ایفسؿ ،رمعف ،رکعہم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ،فہ اس وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت اچنہپےت
وہےئ رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای بج اہلل اعتٰیل آامسونں ںیم وکح  مکح اصدر رکات ےہ وت رفےتش اس ےک مکح ےک اسےنم
اعزجیےکاسھت ا ےنرپامرےتںیہ،اؿےسایسیآفاز یتلکنےہ ےسیجرھتپ رپزریجن امرےنےس یتلکنےہ ،یلع افردفرسےولوگں ےن
ناواؿ،افےکہحتفےکاسھترفاتیایکےہ،رھپفہمکحرفوتشںںیماجریرکاتےہ،بجاؿرفوتشںےکدولںےسربھگاٹہدفروہ
اجیت ےہ وت فہ اکی دفرسے ےس ےتہک ںیہ ہک اہمترے رب ےن ایک اہک؟ وجاب دےتی ںیہ اس ےن قح رفامای ےہ ،یلع ےن اہک مہ ےس
ایفسؿےن،اںوہںےنرکعہمےس،اںوہںےناوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسایسرطحرفاتییک،ایفسؿےناہکہکرمعفےناہکہک

ںیم ےن رکعہم ےس انس ،اںوہں ےن اہک مہ ےس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےنایبؿ ایک ،یلع اکایبؿ ےہ ہک ںیم ےن ایفسؿ ےس اہک ہک
رمعفنبدانیرےناسرطحاہکہکںیمےنرکعہمےساسرطحانس،اںوہںےناوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےس،وتایفسؿےناہکاہں!
ںیم ےن ایفسؿ ےس اہک ہک اکی صخش ےن وباہطس رمعف ،رکعہم ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رموفاع رفاتی ایک ہک اںوہں ےن ازع،
ڑپاھ،ایفسؿےناہکہکیہیامہریرقات ےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،رمعف،رکعہم،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاہللےکاپسافشتعھچکاکؾہندےیگرگمسجےکابرےںیمااجزتدیاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2329

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہا ب ،ابواسا٣ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
ا٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط ک َ َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُقآ ٔ٪
َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٣َ ٥َ ٠ا أَذ ٔ َ ٪اہللُ ٔ ٟظَ ِی ٕئ َ٣ا أَذ ٔ َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ي ِّی َػلی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یَ َت َِىی بٔا ِِ ُ ٟ
َو َٗا ََ ٢ػاح ْٔب َُ ٟط یُزٔی ُس أَ ِ ٪یَ ِح َض َز بٔطٔ
ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،اوبااسہمنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہےسرفاتیرکےتںیہ،فہایبؿرکےتہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہک اہلل اعتٰیل یسک زیچ وک اس رطح ںیہن اتنس ےہ سج رطح آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقآؿ
یی
آؿ "(رقآؿ وک ایھچآفاز ےس ڑپانھ) ےس دصقمآپ اکزفر
ڑپےنھوک اتنسےہ ،افر اؿ ےک اکی اس یھت ےن ایبؿ ایک ہک" َ َغ َ َّتی ِنٹل ْ ُق ْزز ِ
ےسڑپانھےہ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،اوبااسہمنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاہللےکاپسافشتعھچکاکؾہندےیگرگمسجےکابرےںیمااجزتدیاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2330

راوی ٤ً :ز ب ٩حٔؽ بُ ٩یا ث ،حٔؽ بُ ٩یا ث ،اً٤ع ،ابوػا ٟح ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
ک َٓيُ َ٨ا َزی بٔ َؼ ِو ٕ
ت ِ ٔ َّ ٪اہللَ َیأ ِ ُ٣زُ َک أَ ِ٪
ک َو َس ٌِ َسیِ َ
َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢اہللُ یَا آ َز ََُ ٓ ٦ی ُ٘و َُٟ ٢ب َّ ِی َ
ْخ َد ٔ ٩ِ ٣ذُ ِّریَّت َٔک بَ ٌِ ّثا ِلٔ َی ا٨َّ ٟارٔ
تُ ِ ٔ
رمعنبصفحنبایغث،صفحنبایغث،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہں
ن،،
ےنایبؿایکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللرفامےئاگاےآدؾ!وتآدؾہیلعامالسؾںیہکےگلَ َّنٹ ْن َ
ک َف َص جعْ َد ْ َ
رھپدصاآےئیگہکاہللاعتٰیلمتوکمکحداتیےہہکاینپافالدںیمےساکیرگفہدفزخںیمےنجیھبےکےئلاکنؽ۔
رافی  :رمعنبصفحنبایغث،صفحنبایغث،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاہللےکاپسافشتعھچکاکؾہندےیگرگمسجےکابرےںیمااجزتدیاجےئ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2331

راوی ً :بیس ب ٩اسٌ٤ی ،١ابواسا٣ہ ،ہظا ،٦اپ٨ے واٟس ،وہ حرضت ًائظہ

ُ
ُغ ُت
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٣ا ٔ ِ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

رش َصا ب ٔب َ ِی ٕت فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
ُغ ُت ًَل َی َخسٔی َح َة َو َِ َ٘ ٟس أَ ََ ٣ز ُظ َربُّ ُط أَ ِ ٪یُ َب ِّ َ
ًَل َی ا َِ ٣زأَة ٕ َ٣ا ٔ ِ
دیبعنباامسلیع،اوبااسہم ،اشہؾ،ا ےنفادل،فہرضحت اعہشئےسرفاتیرکےتںیہ رضحتاعہشئےناہکہکںیم ےنیسکوعرترپ
اانترکشںیہنایکانتجرضحتدخہجیرپایک،آپوکآپےکرپفرداگرےنمکحدایہکاؿوکتنجںیمرھگیکوخربخشیانسدےئجی۔
رافی  :دیبعنبالیعمس،اوبااسہم،اشہؾ،ا ےنفادل،فہرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رپفرداگراکربجلیےسالکؾرکےنافررفوتشںوکاہللاکآفازدےنیاکایبؿ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
رپفرداگراکربجلیےسالکؾرکےنافررفوتشںوکاہللاکآفازدےنیاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2332

راوی  :اسحاً ،ٚبساٟؼ٤سً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل ب ٩زی٨ار ً ،بساہلل ب ٩زی٨ار  ،ابوػا ٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی ِ ٔ ِس َح ُ
اَ ٚح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة

َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠اہللَ َت َب َار َک َو َت ٌَال َی ِٔذَا أَ َح َّب ًَ ِب ّسا َ٧ا َزی ٔجبِ ٍٔی َ ٪َّ ٔ ِ ١اہللَ َٗ ِس
َّ ١
 ١فٔی َّ
ئ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ِ ٔ َّ ٪اہللَ َٗ ِس أَ َح َّب ُٓ ََلّ ٧ا َٓأَح ُّٔبو ُظ َٓ ُی ٔح ُّب ُط أَصِ ُ
 ١ث ُ َّ ٥یُ َ٨ازٔی ٔجبِ ٍٔی ُ
أَ َح َّب ُٓ ََلّ٧ا َٓأَح ٔ َّب ُط َٓ ُی ٔح ُّب ُط ٔجبِ ٍٔی ُ
ق
وؿ ٍُ َٟطُ ا َِ٘ ٟبُو ُ ٢فٔی أَصِ ٔ ١اَلِ َ ِر ٔ
َویُ َ
ااحسؼ ،دبعادمصل ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دانیر ،دبعاہلل نب دانیر ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
رکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاہللاعتٰیلبجیسکدنبےےستبحمرکاتےہوتربجلی
وک آفاز دے رک رفامات ےہ ہک اہلل اعتٰیل الفں ےس تبحم رکات ےہ اس ےئل مت یھب اس ےس تبحم رکف،انچہچن ربجلی یھب اس ےس تبحم

رکےن ےتگل ںیہ ،رھپ ربجلی آامسؿ ےس االعؿ رکدےتی ںیہ ہک اہلل الفں ےس تبحمرکات ےہاس ےئل مت یھباس ےس تبحم رکف،انچہچن
آامسؿفاےلیھباسےستبحمرکےنےتگلںیہافرزنیمفاولںںیماسےکےئلوبقتیلرھکدیاجیتےہ۔
رافی  :ااحسؼ،دبعادمصل،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدانیر،دبعاہللنبدانیر،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
رپفرداگراکربجلیےسالکؾرکےنافررفوتشںوکاہللاکآفازدےنیاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2333

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک ،ابواٟز٧ا ز ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ؤ ٓ ٪یََ ٣َ ٥ِ ُٜلئ ٔ َْ ٜة ب ٔ َّ
ی ٩بَاتُوا ٓ ٔی٥ِ ُٜ
ْص َو َػ ََلة ٔا ِِ َٔ ٟحز ٔث ُ ََّ ٥ي ٌِزُ ُد َّأ ٟذ َ
و ٪فٔی َػ ََلة ٔا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اِ ٠ٟی َٔ ١و َََ ٣لئ ٔ َْ ٜة بٔاَ ٨َّ ٟضارٔ َو َی ِح َتَ ٌُ ٔ٤
َی َت ٌَا َٗبُ َ

و٪
وَ ٪وأَ َت ِي َ٨اص َُِ ٥وص ُِ ٥ي َُؼ َُّ ٠
وَ ٪ت َز ِ٨َ ٛاص َُِ ٥وص ُِ ٥ي َُؼ َُّ ٠
ٕ َت َز ِٛت َُِٔ ً ٥بازٔی ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
ٓ ََی ِشأَُ ُٟض َِ ٥وص َُو أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔض ٔ ِِ َٛ ٥ی َ

ہبیتق نب دیعس ،امکل ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای ہک رات افر دؿ ےک رفےتش مت رپ ابری ابری آےت ںیہ افر ہی امنز رصع افر امنز  رج ےک فتق اےھٹک وہ اجےت ںیہ ،رھپ فہ
رفےتش افرپ ےلچ اجےت ںیہ وج اہمترے اسھت رات وک رہ ےکچ وہےت ںیہ اہلل اعت ی اؿ رفوتشں ےس درای ت رفامات ےہ (احالہکن فہ
فافق وہات ےہ) ہک مت ےن ریمےدنبفں وک سک احؽ ںیم وھچڑا ےہ؟ وت رفےتش وجابدےتی ںیہ ہک مہ ےن اںیہن امنز ڑپےتھ وہےئ
وھچڑا،افرسجفتقمہاؿےکاپسآےئےھتاسفتقیھبفہامنزڑپھرےہےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
رپفرداگراکربجلیےسالکؾرکےنافررفوتشںوکاہللاکآفازدےنیاکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2334

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہ ،وا ػٌ٣ ،١زور ،ابوذر

اػ ٕ ٩ِ ًَ ١ا ٌِِ ٤َ ٟزُورٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩و ٔ
ًََ٠یطٔ َوس ََّٗ ٥٠ا َ ٢أَ َتانٔی ٔجبِ ٍٔی ُ َّ
َس ََ ٚوِ ٔ َِ ٪زنَی َٗا ََ ٢وِ ٔ ِ٪
ات َلَ ي ِ ٔ
رشنٔی أََّ٧طُ ََ ٣َ ٩ِ ٣
ِ َ َ
ََ ٓ ١ب َ
ُرش ُک بٔاہللٔ َط ِیئّا َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ُُِٗ ٠ت َوِ ٔ َِ َ ٪
َس ََ ٚوِ ٔ َِ ٪زنَی
ََ
دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،فالص،رعمفر،اوبذر،آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ،آپےنرفامایہکریمے
اپسربجلیآےئافروخربخشیدیہکوجرمایگاساحؽںیمہکاہللےکاسھتیسکوکرشکیںیہنایکوتتنجںیمدالخوہاگ،ںیمےن
اہکارگہچاسےنوچرییکوہ،ارگہچاسےنزانایکوہ،آپےنرفامایارگہچاسےنوچرییکوہ،ارگہچاسےنزانایکوہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،فالص،رعمفر،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽاہللےناسوکاجؿوبھجرکانزؽایکےہافررفےتشوگاہںیہ...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽاہللےناسوکاجؿوبھجرکانزؽایکےہافررفےتشوگاہںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2335

راوی ٣ :شسز ،ابواَلحوؾ ،ابواسحا ٚہ٤سانی ،حرضت بزاء بً ٩ازب

ؾ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ِ ٔ ِس َح َ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ٚا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َ ٍا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَلِ َ ِح َو ٔ

ک َٓ ُ٘ َِّ ١
َّ
َ
ک
ک َو َٓ َّو ِؿ ُت أَ ِ٣زٔی َِِٔ ٟی َ
ک َو َو َّج ِض ُت َو ِجهٔی َِِٔ ٟی َ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسی َِِٔ ٟی َ
َفا ٔط َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یَا ُٓ ََل ُِٔ ٪ذَا أ َویِ َت ِلٔ َی ٔ َ
ِّک َّأ ٟذی
ک َّأ ٟذی أَِ٧زَ َِ ٟت َوب ٔ َ٨بٔی َ
ک آ َُ ٨ِ ٣ت ب ٔ َٔ ٜتاب ٔ َ
ک ِ ٔ ََّل َِِٔ ٟی َ
ک ََل ََ ٠ِ ٣حأ َ َو ََل ََ ٨ِ ٣حا َٔ ٨ِ ٣
ک َرُ َِب ّة َو َرص َِب ّة َِِٔ ٟی َ
َوأَ َِ ٟحأ ِ ُت هَ ِضزٔی َِِٔ ٟی َ
ِٔطة ٔ َوِ ٔ ِ ٪أَ ِػ َب ِح َت أَ َػ ِب َت أَ ِج ّزا
أَ ِر َسَِ ٠ت َٓإَٔ َّ ٧
ک ِ ٔ َِّ ٣ُ ٪ت فٔی َِ ٟی َ٠ت َٔک َُّ ٣ت ًَل َی ا َِ ِ ٟٔ

دسمد ،اوباالوحص ،اوبااحسؼ ہاین ،رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
لل َّ
َ
ت
ْ
ھ
ف
ٹ
ج
ٹْ
َ
س
ُ
َ
َ
َ
س
َ
ل
ئل َف َف ّ ْھ ُت َف ِ
ج ِإ ْ َ ج
ئل
فآہل فملس ےن رفامای ہک اے الفں! بج وت ا ےن رتسب رپ اجےئ وت ویں د ہ ایل رک ہک ﴿ا ّم َأ ْ مْ ُت ِ ی ِإ ْ َ
َ ْ َ ْٔ َظ
ن ِمن َ َ َ
َ
َ
َف َفَّ ْص ُت َأ ْ ِز َ
ن َّ ِ
ب
ئل َل مَلْجٹَأَ َف َل َ ْ َ ٹ
الق َأ ْ َ زت ْ َ
ئل َ ْ ُ
ئل َفأ ٹَل ُ
آم نِ ٹک ِ َنا ِ ٹ َ
ل َف ِ ٹ َ ِ ٹ ّ ِ َ
ْک ِإ ّل ِإ ْ َ
ئل َرعْ َنٹ ًش َف َر ْن َنٹ ًش ِإ ْ َ
ت ْھززِق ِإ ْ َ
مق ِإ ْ َ
َّ ِ
الق َأ ْر َسل ْ َت﴾ رھپ ارگ متاس رات ںیم رماجؤ ےگ وت رطفت (ینع دنی االسؾ رپ) رمف ےگ افر ارگ حبص رکف ےگ (ینع زدنہ رےہ) وت
ارجوکوچنہپےگ۔
رافی  :دسمد،اوباالوحص،اوبااحسؼہاین،رضحترباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽاہللےناسوکاجؿوبھجرکانزؽایکےہافررفےتشوگاہںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2336

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا  ،٪اس٤اًی ١ب ٩ابی خاٟس ً ،بساہلل ب ٩ابی اوفی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ٔ ِ ٩ِ ًَ ٪س َ٤اً ٔی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اب َّ
اب َو َز ِٟز ٔ ِ ٢بٔض ٔ َِ ٥زا َز ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا
اب َ ٔ
َسی ٍَ ا ِٔ ٟح َش ٔ
اُ ٠ٟض َّ٨ِ ٣ُ ٥ز ٔ َ ٢ا ِل َٔ ٜت ٔ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦اَلِ َ ِحزَ ٔ
اب اصِز ٔ ِ ٦اَلِ َ ِحزَ َ

ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ ،اامسلیع نب ایب اخدل  ،دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گنج ازحاب ےک دؿ داع رفامح  ہک اے اہلل!  اتب ےک ااترےن فاےل ،دلجی اسحب ےنیل
فاےل،اکرففںےکےھتجوکزہتمیدےافراؿےکاپؤںڈاگمگدےافردیمحیےناانتزایدہایبؿایکہکمہےسایفسؿےنایبؿایکہک
مہےسایباخدلےنایبؿایکہکںیمےندبعاہللےسانس،اںوہںےناہکہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،اامسلیعنبایباخدل،دبعاہللنبایبافیفریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽاہللےناسوکاجؿوبھجرکانزؽایکےہافررفےتشوگاہںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2337

راوی ٣ :شس ز ،ہظی ،٥ابوبرش ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َو ََل َت ِح َض ِز بٔ َؼ ََلت َٔک َو ََل
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز ًَ ِ ٩صُظَ ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی بٔ ِ ٕ
رش ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وََ ٓ ٪ش ُّبوا
أِ ٪ذَا َر َٓ ٍَ َػ ِو َت ُط َس ٍَ ٔ٤ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رش َُ ٛ
تُ َدآ ِٔت ب ٔ َضا َٗا َ ٢أُِ٧زَِٔ ٟت َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠ت َوا ٕر ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َٓک َ َ
ک َحًَّی َي ِش ٍََ ٤
آَ ٪و َ ٩ِ ٣أَِ٧زَ َُ ٟط َو ََ ٩ِ ٣جا َئ بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َو ََل َت ِح َض ِز بٔ َؼ ََلت َٔک َوَلَ تُ َدآ ِٔت ب ٔ َضا َلَ َت ِح َضزِ بٔ َؼ ََلت ٔ َ
ُق َ
ا ِِ ُ ٟ
ک
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ک َسب ٔ ّیَل أَ ِسُ ٌِ ٔ٤ض َِ ٥و ََل َت ِح َض ِز َحًَّی َیأ ِ ُخ ُذوا ًَ َِ ٨
ک ٓ َََل ُت ِشُ ٌُ ٔ٤ض َِ ٥وابِ َت ّٔ بَي ِ َن ذََ ٔ ٟ
وَ ٪و ََل تُ َدآ ِٔت ب ٔ َضا ًَ ِ ٩أَ ِػ َحاب ٔ َ
رش َُ ٛ
آ٪
ُق َ
ا ِِ ُ ٟ
َ َبج ٹ
ت
ْ
َ
ٹ
ھ
َ
َ
ُ
ض
ِ
َ
ٹ
ف ِا﴾ ےکقلعتم
ن َفل َ
ت ْ
دسمد ،میشہ ،اوبرشب ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس آتی ﴿ َفل ْزز ِ َ ل ِ َ
رفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکہیآتیاسفتقانزؽوہح بجہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ںیموپدیشہےھت
بجآپاینپآفازدنلبرکےتافررشمنیکاسوکےتنسوترقآؿافراسانزؽرکےنفاےلوکرباالھبےتہک،وتاہللاعت یےنرفامایہکاینپ
امنز دنلب آفاز ےس ہن ڑپوھ افر ہن آہتسہ آہتسہ ڑپوھ ،ینع ہن اانت زفر ےس ڑپوھ ہک رشمنیک نس ںیل افر ہن اانت آہشہ ڑپوھ ہک اہمترے

اسیھتیھبہننسںیکس،اساکدرایمینرط ہقالتشرکف،اؿوکانسؤاتہکفہمتےسرقآؿںیھکیسافراانتزفرےسہنڑپوھ۔
رافی  :دسمد،میشہ،اوبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2338

راوی  :ح٤یسی ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ

اٟسصِزُ ب ٔ َیسٔی اَلِ َ ِ٣زُ أ ُ َٗ ُِّ ٠ب َّ
اٟسص َِز َوأََ٧ا َّ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اہللُ َت ٌَال َی یُ ِؤذٔیىٔی ابِ ُ ٩آ َز ََ ٦ي ُش ُّب َّ
اِ ٠ٟی ََ ١واَ ٨َّ ٟض َار

دیمحی ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایہکاہللاعت یرفاماتےہہکےھجمانبآدؾفیلکتداتیےہ،زامےنوکاگایلںداتیےہاحالہکنزامہنریمےاہھتںیمےہ،
راتافردؿوکںیمیہرگدشداتیوہں،
رافی  :دیمحی،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ

اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2339

راوی  :ابو نٌی ،٥اً٤ع ،ابوػا ٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا اَلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١
َف َح ْة
اٟؼَّ ِو ُ ٦لٔی َوأََ٧ا أَ ِجزٔی بٔطٔ یَ َس َُ َط ِض َو َت ُط َوأَک ِ َُ ٠ط َو ُ ِ
َبَطُ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجلٔی َواٟؼَّ ِو ُُ ٦ج َّْ ٨ة َو٠ٟٔؼَّ ائ َِٔٔ َ ٥ف َح َتا َِٔ َ ٪ف َح ْة ح ٔي َن ُئ ٔ ُ
ِِط َو َ ِ

وٖ ٓ َٔ ٥اٟؼَّ ائ ٔٔ ٥أَك ِ َی ُب ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ٔ ٩ِ ٣رٔیحٔ ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک
ح ٔي َن َی َِ ٠قی َربَّ ُط َو َُ ٟدُ ُ٠

اوب میعن ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،آپ ےن رفامای ہک اہلل زع ف لج رفامات ےہ ہک
رفزہ ریمے ےئل ےہ افر ںیم یہ ااکس دبہل دفں اگ ،ریمی فہج ےس فہ اینپ وخاشہ وک افر اھکےن افرےنیپ وک وھچڑات ےہ ،افر رفزہ ڈاھؽ
ےہ افر رفزہ دار ےک ےئل دف وخایشں ںیہ اکی وخیش سج فتق رفزہ اراطر رکات ےہ افر اکی وخیش سج فتق ا ےن رب ےس الماقت
رکےاگ،افررفزہدارےکہنمیکوباہللوککشمیکوخوبشےسیھبزایدہایھچولعمؾوہیتےہ۔
رافی  :اوبمیعن،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2340

راوی ً :بس اہلل ب٣ ٩ح٤سً ،بس اٟز ا٤ٌ٣ ،ٚز ،ہ٤ا ،٦ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

وب أَ ٥َِ ٟأَ ُ٩ِ ٛ
رع َیاّ٧ا َ َّ
ِ ًََِ ٠یطٔ رٔ ِج ُ
وب َي ِِ َت ٔش ُ
َ ١ج َزاز ٕ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َٓ َح ٌَ ََ ١ی ِحثٔی فٔی ثَ ِوبٔطٔ َٓ َ٨ا َزى َربُّ ُط َیا أَ ُّی ُ
َٗا َ ٢بَ ِي َ٤َ ٨ا أَ ُّی ُ
ُِ ١
أَُِ َِ ٨يتُ٤َّ ًَ َٝا َت َزى َٗا َ ٢بَل َى یَا َر ِّب َو َلََ ٩ِٔ ٜل ُٔى َی بٔی ًَ ِ ٩بَ َز َٛتَٔٝ
دبعاہللنبدمحم،دبعازلاؼ،رمعم،امہؾ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ،آپےنرفامای
ہک اکیابررضحتاویب ےگن اہنرےہ ےھتوتوسےنیکڈٹویںاک اکی رگفہاؿ رپرگےنےگل فہ ا ےنڑپکے ںیماس وک رھبےن ےگل
اؿ ےک رپفرداگر ےن آفاز دی اے اویب! ایک ںیم ےن ھجت وک اس ےس ینغتسم ںیہن رک دای اھت وج مت دھکی رےہ وہ ،رضحت اویب ہیلع
امالسؾےناہکاےرب!نکیلےھجمآپیکربتکیکرطػےسےباینزیںیہنوہیتکس۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دبعازلاؼ،رمعم،امہؾ،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2341

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،اب ٩طہا ب ،ابوًبس اہلل اًز ،حرضت ابوہزیزہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اہللٔ اَلِ َ َ ِّ
ُغ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

اٟسَ ِ ٧یا ح ٔي َن یَ ِب َقی ثُُ ُ٠ث َّ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی ِ٨ز ٔ َُ ٢ربُّ َ٨ا َت َب َار َک َو َت ٌَال َی ک ُ ََِّ ٟ ١ی َٕ ٠ة ِلٔ َی َّ
ِ ٓ ََی ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ی ِسًُونٔی
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ُّ
اِ ٠ٟی ِٔ ١اْل ٔ ُ
َٓأ َس َتحٔیب َٟطُ ََ ٩٣ي ِشأَُٟىٔی َٓأ ُ ًِ ٔلی ُط ََ ٩٣ي ِش َت ِِ ٔ َ
َِف َُ ٟط
َ
َ ِ
ِ
ِ
ُ
َفنٔی َٓأُ ٔ َ

اامسلیع،امکل،انباہشب،اوبدبعاہللازع،رضحتاوبرہریہےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہک
امہراابربتکافردنلبرپفرداگر رہراتوکآامسؿداین رپارتات ےہبجہکراتاکآرخی اہتح  ہصحابیقراتہےہ ،رھپرفامات ےہہکوکح 
ےہوجھجمےسداعرکےوتںیماسوکوبقؽرکفں؟افروکح ےہوجھجمےسامےگنںیماسوکدفں؟وکح ےہوجھجمےسرفغمتاچےہ

وتںیماوکسشخبدفں؟۔
رافی  :اامسلیع،امکل،انباہشب،اوبدبعاہللازع،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2342

راوی  :ابواٟامی  ،٪طٌیب ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
َ َ
رع َد َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ أ َّ ٪اَلِ ِ َ
وَّ ٪
ک
وَ ٪ی ِو َ ٦اَ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َوب ٔ َض َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ َٗا َ ٢اہللُ أَ ِنٔ ِٔ ٙأ ُ ِنٔ َِِٔ ٠ًَ ٙی َ
اٟشابٔ ُ٘ َ
ِ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِ َ ٧ ٢ح ُِ ٩اْل ٔ ُ

اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہک
آپوکرفامےتوہےئانسہکمہآرخںیمداینںیمآےنفاےلںیہ،ایقتمںیمبسےسآےگوہںےگ،افرایسدنسےسرمفیےہہک
اہللاعت یرفاماتےہہکمترخچرکفںیممترپرخچرکفںاگ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2343

راوی  :زہي ٍبُ ٩حب ،ابٓ ٩ـی٤ً ،١ارہ ،ابوزرًہ ،حرضت ابوہزیزہ

ئ ٓ ٔیطٔ
ک بٔإَٔ٧ا ٕ
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ١ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٓ َ٘ا ََ ٢ص ٔذظ ٔ َخسٔی َح ُة أَ َت ِت َ
َح َّسثَ َ٨ا ُز َصيِ ٍُ بِ ُِ َ ٩
َقئ ِ َضا َٔ ٩ِ ٣رب َِّضا َّ
رش َصا بٔب َ ِی ٕت َٔ َٗ ٩ِ ٣ؼبٕ ََل َػ َد َب ٓ ٔیطٔ َو ََل َن َؼ َب
كَ ٌَ ْا ٦أَ ِو َِٔ٧ا ٕ
اب َٓأ َ ِ ٔ
اٟش ََل ََ ٦و َب ِّ ِ
ئ ٓ ٔیطٔ َ َ
َ ْ
زریہنب جب،انبلیضف ،امعرہ،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہےسرفاتی رکےتںیہ ہکربجلیہیلع امالسؾےن آپ ےس اہکہیدخہجی
ریضاہللاعتٰیلہنعوجآپےکاپساھکانےلرکآح ںیہ،اؿوکاؿےکربیکرطػےسالسؾد ہدےئجیافرومیتےکاکیلحمیک
وخربخشیانسدےئجیسجںیموشرفلغہنوہاگافرہنوکح فیلکتوہیگ۔
رافی  :زریہنب جب،انبلیضف،امعرہ،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2344

راوی ٌ٣ :اذ ب ٩اسسً ،بساہلل ٤ٌ٣ ،ز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ص َّ٤أ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ِط ًَل َی َِٗٔ ٠ب َب َرشٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َ ٢اہللُ أَ ًِ َس ِز ُت َٔ ٌٟٔبازٔی اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن َ٣ا ََل ًَي ِْن َرأَ ِت َو ََل أُذُ َْ ٪سِ ٌَ ٔ٤ت َو ََل َخ َ َ

اعمذنبادس،دبعاہلل،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنرفامای
اہللرفاماتےہہکںیمےنا ےندنبفںےکےئلایسیزیچایتررکریھکےہسجوکہن یسکآھکنےنداھکیافرہنیہیسکاکؿےنانسافرہنیہ
یسکصخشےکبلقرپسگرا۔

رافی  :اعمذنبادس،دبعاہلل،رمعم،امہؾنبہبنم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2345

راوی ٣ :ح٤وزً ،بس اٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،س٠امی ٪احوا ،٢حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤و ْز َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اَلِ َ ِح َو ُ ٢أَ َّ ٪كَا ُو ّسا أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
اِ ٠ٟی َٔٗ ١ا ََّ ٢
ا ٪أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا َت َضح ََّس َّٔ ٩ِ ٣
ک ا َِ ٟح ُِ ٤س أََ ِ ٧ت ُ ٧و ُر ا َّ
ٟش ََ ٤وا ٔ
ک
ت َواَلِ َ ِر ٔ
ق َو ََ ٟ
اُ ٠ٟض ََّ َٟ ٥
َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ ُّ
ک ا َِ ٟح ُِ ٤س أََ ِ ٧ت َر ُّب َّ
ا َِ ٟح ُِ ٤س أََ ِ ٧ت َٗ ِّی َُّ ٥
اٟش ََ ٤وا ٔ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق َو َٔ ٓ ٩ِ ٣یضٔ َّ٩أََ ِ ٧ت ا َِ ٟح َُّ ٙو َو ًِ ُس َک ا َِ ٟح ُّٙ
ت َواَلِ َ ِر ٔ
ت َواَلِ َ ِر ٔ
ق َو ََ ٟ

اٟشا ًَ ُة َح ٌَّّ ٙ
وَ ٪ح ٌَّ ٙو َّ
ک آ َُ ٨ِ ٣ت
ک أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َوب ٔ َ
اُ ٠ٟض ََّ َٟ ٥
َو َٗ ِوَ ُٟ
ک ا َِ ٟح َُّ ٙوَ٘ ٔ ٟاُ َُک ا َِ ٟح َُّ ٙوا َِ ٟح َُّ ٨ة َح ٌَّ ٙوا٨َّ ٟا ُر َح ٌَّ ٙوا٨َّ ٟب ٔ ُّی َ
َس ِر ُت َو َ٣ا أَ ًِ َُ ٨ِ ٠ت
اػ ُِ ٤ت َؤَِِ ٟی َ
ک أَِ َ ٧ب ُت َوب ٔ َ
ک َت َوکَُِّ ٠ت َؤَِِ ٟی َ
َو ًََِ ٠ی َ
ک َخ َ
َِف لٔی َ٣ا َٗ َّس ُِ ٣ت َو َ٣ا أَ َّ ِ
ک َح َاُ ٤ِ ٛت َٓاُ ٔ ِ
ِ ُت َو َ٣ا أَ ِ َ

أََ ِ ٧ت ِ ٔ َٟهٔی ََل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت

ومحمد،دبعارلزاؼ،انبرججی،امیلسؿاوحاؽ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاؿوکایبؿرکےتوہےئ
انس ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رات وک دجہت ڑپےتھ وت ہی داع رکےت ہک اے اہلل! ریتے یہ ےئل رعتفی ےہ وت یہ
آامسونںافرزنیماکونر ےہ ،افرریتے یہ ےئلرعتفی ےہ وت یہآامسونں افرزنیموکاقمئ رےنھکفاال ےہافرریتے ےئل یہرعتفی
ےہ وت یہ آامسونں افر زنیم افر وج اؿ ںیم ےہ (بس اک) رب ےہ وت قح ےہ ،افر ریتا فدعہ قح ےہ افر ریتا انہک قح ےہ افر ریتی
الماقتقحےہ افرتنجقحےہافردفزخقحےہافرامتؾیبنقحںیہافرایقتمقحےہ،اےاہلل!ںیمریتےےیلاالسؾالایافر
ریتےاسھتاامیؿالایھجترپرھبفہسایکافرریتیرطػروجعایکافرریتیرطػےسڑگھجاایکافرھجتیہےسہلصیفاچاہوتوتریمے
اےلگافرےلھچپافروپدیشہافراظرہبسانگہشخبدے،اےاہلل،وتیہریمارپفرداگرےہوکح وبعمدںیہنےہرگمرصػوتیہےہ۔

رافی  :ومحمد،دبعارلزاؼ،انبرججی،امیلسؿاوحاؽ،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2346

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہاً ،٢بساہلل ب٤ً ٩ز ٤٧ي ٍی ،یو٧ص ب ٩یزیس ایلی ،زہزی

یس اَلِ َیِل ٔ ُّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اٟزُّصِز ٔ َّی َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا٤َ ٨ُّ ٟيِ ٍ ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یَز ٔ َ
ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َو ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ ََ ٩و َّٗاؾٕ َوًُب َ ِی َس اہللٔ بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩حسٔیثٔ ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی
رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َو َسٌ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ُ ِ

ِ ١اْلٔٓ ِٔک َ٣ا َٗاُٟوا َٓب َ َّ ٍأَ َصا اہللُ ٔ٤َّ ٣ا َٗاُٟوا َوک ُ ٌَّ ١ح َّسثَىٔی كَائ ٔ َٔ ّة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟحسٔیثٔ َّأ ٟذی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َٗا َََ ٟ ٢ضا أَصِ ُ
ُق ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَىٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َو َل ٜٔىِّی َواہللٔ َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت أَ ُه ُّ ٩أَ َّ ٪اہللَ یُ ِ٨ز ٔ ُ ٢فٔی بَ َزائًَٔی َو ِح ّیا یُ ِتل َی َوَٟظَ أنِٔی فٔی َن ِٔ ٔسی ک َ َ
ا ٪أَ ِح َ َ
أَ ِ ٪یَ َتک َ َّ ٥َ ٠اہللُ ف ٔ َّی بٔأ َ ِ٣ز ٕیُ ِتل َی َو َل ٜٔىِّی ُُ ٨ِ ٛت أَ ِر ُجو أَ َِ ٪ی َزی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی اِ ٨َّ ٟوُ ٔ ٦ر ُِ َیا یُب َ ِّ ٍئُىٔی اہللُ ب ٔ َضا
رش ِاْلیَا ٔ
ت
َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی ِ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
یَ ٩جاُُا ب ٔ ِاْلٔٓ ِٔک ا َِ ِ ٌَ ٟ
اجحج نب اہنمؽ ،دبعاہلل نب رمعریمنی ،ویسن نب سیدی ایلی ،زرہی ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن رعفہ نب زریب
دیعس نب بیسم،ہمقلع نبفاقص افر دیبعاہلل نبدبعاہلل ےسرضحتاعہشئزفہج یبن یلصاہلل ہیلعفآہلفملس اکفاہعق اکف ےک قلعتم
سجےساہللاعت یےناؿیکربأتاظرہرکدییھتہیدحثیینس،افراؿںیمےسرہاکیےناکیاکیڑکٹاایبؿایکوجاںوہںےن
رضحتاعہشئ ریضاہللاعتٰیلہنعےسینس یھترضحت اعہشئریضاہللاعتٰیلہنعےن رفامایہکدخایکمسق!ریماامگؿہن اھتہکاہللاعت ی
ریمی ربأت ںیم وکح  فیح انزؽ رفامےئ اگ وج ڑپیھ اجےئ یگ افر ا ےن دؽ ںیم اینپ اشؿ ریقح اجیتن یھت ،ہک اہلل اعت ی ریمے قلعتم
اس رطح الکؾ رکے ہک ایقتم کت ڑپیھ اجےئ ہکلب ےھجم (سب) ہی ادیم یھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنین ںیم وکح 
وخابدںیھکیےگسجےکذرہعیاہللاعت یریمیربأتاظرہرفامےئاگ،انچہچناہللاعت یےندسآںیتی﴿ ِإ َّؿ َّ ِ
ي َ ٹخ ُتا ِنٹ ْ ِٔجلف ْ ِک﴾
ال َ

اخلانزؽرفامںیئ۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،دبعاہللنبرمعریمنی،ویسننبسیدیایلی،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2347

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیسِ٣ ،ي ٍہ بً ٩بس اٟزح ،٩٤ابواٟز٧از ،ارعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢اہللُ ِٔذَا أَ َرا َز ًَ ِبسٔی أَ َِ ٪ي ٌِ ََ ١َ ٤س ِّیئَ ّة ٓ َََل َتِٜتُبُوصَا ًََِ ٠یطٔ َحًَّی َي ٌِ َََ ٠٤ضا َٓإ ٔ ََِ ٠ٔ٤ًَ ٪ضا ٓ َِاٛتُبُو َصا
بِٔ ٔ٤ثَ ٔ ٠ضا َوِ ٔ َِ ٪ت َز ََ ٛضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِجلٔی ٓ َِاٛتُبُوصَا َُ ٟط َح َش َّ ٨ة َؤِذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪ي ٌِ ََ ١َ ٤ح َش َّ ٨ة ََٓ ٥َِ ٠ي ٌِ ََِ ٠٤ضا ٓ َِاٛتُبُوصَا َُ ٟط َح َش َّ ٨ة َٓإ ٔ ِ٪
رش أَ َِ ٣ثاَ ٔ ٟضا ِلٔ َی َس ِب ٍٔ ٔ٣ائَةٔ
ًَََ ٠ٔ٤ضا ٓ َِاٛتُبُو َصا َُ ٟط بٔ ٌَ ِ ٔ

ہبیتقنبدیعس،ریغمہنبدبعارلنمح،اوبازلاند،ارعج،اوبرہریہےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہکاہللاعت یرفوتشںےسرفاماتےہہکبجریمادنبہانگہاکارادہرکاتےہوتبجکتفہاسرپلمعہنرکےلاساکانگہہنوھکلارگفہ
اسرپلمعرکےلوتاکیانگہھکلولافرارگفہاسوکریمیفہجےسوھچڑدےوتاس ےکےئلاکییکینوھکل،افربجیکیناکارادہرکات
ےہوتاکییکینوھکلافرارگفہاسرپلمعرکےوتدسانگےساستوسانگکتھکلول۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ریغمہنبدبعارلنمح،اوبازلاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2348

راوی  :اس٤اًی ١بً ٩بساہلل  ،س٠امی ٪ب ٩بَل ٌ٣ ،٢اویہ ب ٩ابی ٣زرز ،سٌیس ب ٩يشار  ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل ٌَٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢اؤیَ َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُ٣زَ ِّرز ٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ

َّ
َّ
َ
َفَْ ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َِ ٣ت اٟزَّح ٔ َُ٘ َٓ ٥ا َِ ٣َ ٢ط َٗاَِ ٟت
َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خ ََٙ ٠اہللُ ا َِ ٟد٤َّ ٠َ َٓ َِٙ ٠ا َ َ
یٌ ٔة َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََل َت ِز َؿي ِ َن أَ ِ ٪أَ ٔػ ََ ٩ِ ٣َ ١و َػَٔ ٠ک َوأَٗ َِل ٍَ ََ َٗ ٩ِ ٣ل ٌَ ٔک َٗاَِ ٟت بَل َی یَا َر ِّب َٗا َ٢
َص َذا َُ َ٘ ٣ا ٦ا ٌَِ ٟائ ٔ ٔذ ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َ٘ ٟل َ

ق َو ُت َ٘ ِّل ٌُوا أَ ِر َحا َ٥ِ ُٜ٣
ٓ ََذٔ ٔ ٟک َٔ ٟک ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة ٓ ََض َِ ًَ ١ش ِيت َُِ ٪ِ ٔ ِ ٥ت َو َِّ ٟيت ُِ ٥أَ ُِ ٪ت ِٔ ٔش ُسوا فٔی اَلِ َ ِر ٔ

اامسلیعنبدبعاہلل،امیلسؿنبالبؽ،اعمفہینبایبجارد،دیعسنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ
ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل ولخمؼ وک دیپا رک ےک اس ےس افرغ وہا وت رمح (رۃ) ڑھکا وہا وت اہلل اعت ی ےن رفامایہک
رہھٹ!اسےنرعضایکہکہیعطقرمحےسریتیانپہامےنگنفاےلاکاقمؾےہ،اہللاعت یےنرفامایایکوتاسابتےسرایضںیہنہکںیم
اسےسولمںوجھجتوکالمےئافراسےسقلعتوتڑولںوجھجتوکعطقرکے،اسےنرعضایکاہں!اےریمےرب،اہللاعت ی ےن
رفامایہکریتااقمؾیہیےہ۔اوبرہریہےنہیآتیڑپیھایکبجعےہہکارگمتامکلنباجؤوتزنیمںیماسفدالیھپؤافررۃدارویںوک
اکےنٹوگل۔
رافی  :اامسلیعنبدبعاہلل،امیلسؿنبالبؽ،اعمفہینبایبجارد،دیعسنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2349

راوی ٣ :شسز ،سٔیا  ،٪ػاٟحً ،بیس اہلل  ،زیس ب ٩خاٟس رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ِط أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪ػإ ٔ ٟح ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اہللٔ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٔ ٣ُ ٢
اَف بٔی َو ُِ ٣ؤ ٔ ٩ْ ٣بٔی
َٗا َ ٢اہللُ أَ ِػ َبحَ َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔی ک َ ٔ ْ
دسمد،ایفسؿ،اصحل،دیبعاہلل،زدینباخدلریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہکآرضحنتیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکزامےنںیمابرشوہح وتآپےنرفامایہکاہللاعت یےنرفامایےہہکریمےضعبدنبےریمےاسھترفکرکےنفاےل
افرضعبھجمرپاامیؿالےنفاےلوہںےگ۔
رافی  :دسمد،ایفسؿ،اصحل،دیبعاہلل،زدینباخدلریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2350

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابواٟز٧از ،ارع د ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
َکص ُِت َ٘ ٔ ٟائَطُ
َک َظ َ٘ ٔ ٟأِی َ ٔ
اہللُ ِٔذَا أَ َح َّب ًَ ِبسٔی َ٘ ٔ ٟأِی أَ ِحب َ ِب ُت َ٘ ٔ ٟائَطُ َؤِذَا َ ٔ
اامسلیع ،امکل،اوبازلاند،ارع ج،رضحتاوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنعےسرفاتی رکےت ںیہ،اںوہںےنایبؿایک ہک روسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت ی ےن رفامایہک بج ریما دنبہ ھجم ےس ےنلم وک دنسپ رکات ےہ وت ںیم یھب اس ےک ےنلم وک دنسپ رکات

وہں۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2351

راوی  :ابواٟامی ، ٪طٌب ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
َٗا َ ٢اہللُ أََ٧ا ً ٔ َِ ٨س هَ ِِّ ًَ ٩بسٔی بٔی
اوباامیلؿ،ہز اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتی رکےتںیہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایہکاہللاعت یےنرفامایہکںیما ےندنبےےکاسامگؿےکزندکیوہاتوہںوجریمےقلعتمرکاتےہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،ہز اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2352

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟک ،ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌال ٰی ً٨ہ

َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اَلِ ِ َ
ات ٓ َ ِّ
َح ٓ ََواہللٔ َٟئ ٔ َِ َٗ ٩س َر اہللُ ًََِ ٠یطٔ َُ ٟی ٌَ ِّذبَ َُّ ٨ط
ََحُٗو ُظ َواذ ُِروا ن ِٔؼ َٔ ُط فٔی ا ِٟب َ ِّ ٍ َون ِٔؼ َٔ ُط فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َر ُج َْ ٥َِ ٟ ١ي ٌِ ََ ١ِ ٤خي ِ ّ ٍا َٗ ُّم َٓإٔذَا ََ ٣
َ
َح َٓ َح َ٣َ ٍَ ٤ا ٓ ٔیطٔ َوأَ ََ ٣ز ا ِٟبَ ٍَّ َٓ َح َ٣َ ٍَ ٤ا ٓ ٔیطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََِ ٠ٌَ َٓ ٥َ ٔ ٟ ٢ت َٗا َ٩ِ ٣ٔ ٢
ًَ َذا ّبا ََل ي ٌَُ ِّذب ُ ُط أَ َح ّسا ٔ ٩ِ ٣ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن َٓأ ََ ٣ز اہللُ ا َِ ٟب ِ َ
َف َُ ٟط
َخ ِظ َيت َٔک َوأََ ِ ٧ت أَ ًِ ََ َ َِ َٓ ٥ُ ٠
اامسلیع ،امکل ،اوبازلاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای ہک ینب ارسالیئ ںیم ےس اکی صخش ےن فتیصیک ہکاس ےن یھبک وکح   کی اکؾ ںیہن ایک ذہلا بج فہ رم اجےئ وت اس وک الج
ڈاولافرفصہصحیکشخںیمافرفصہصحدنمسرںیمریھکبڈاول،دخایکمسقارگاہللاعت یےناسرپدقرتاپح وتاسوکااسیذعاب
دے اگ ہک داین فاولں ںیم ےس یسک وک ںیہن دے اگ ،اہلل اعت ی ےن دنمسر وک مکح دای وت اس ےن اس ہصح وک وج اس ںیم اھت اجکی رک دای افر
یکشخوکمکحدایوتاسےنیھباسہصحوکوجاسںیماھت،اجکیرکدای،رھپاہللاعت یےنرفامایہکمتےنااسیویکںایکاسےناہکہکریتے
ڈرےسااسیایکافروتاسوکوخباجاتنےہ،اہللاعت یےناسوکشخبدای۔
رافی  :اامسلیع،امکل،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2353

راوی  :اح٤س ب ٩اسحا٤ً ،ٚزو بً ٩اػ ،٥ہ٤ا ،٦اسحا ٚبً ٩بساہلل ً ،بساٟزح ٩٤بىی ابی ً٤زہ ،ابوہزیزہ

اػ َٕ ٥ح َّسث َ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ٔ ِ ٩س َح َ
ا ٚبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩أَبٔی
اَ ٚح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
اب ذَّ ِ ٧با َو ُربَّ َ٤ا َٗا َ ٢أَذَِ َ ٧ب ذَّ ِ ٧با
ًَ َِ ٤ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ًَ ٪َّ ٔ ِ ٢ب ّسا أَ َػ َ

ِ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ِّب أَذِِ َ ٧ب ُت َو ُربَّ٤ا َٗا َ ٢أَ َػ ِب ُت َٓاُ َِٔف لٔی َٓ َ٘ا ََ ٢رب ُط أَ ًَِ ًَ ٥َ ٔ ٠بسٔی أَ َُّ َٟ ٪ط َربًّا َي ِِ ٔ َّ
ََف ُت ِ ٌَ ٔ ٟب ٔسی
ُّ
َ
َف اٟذَ ِ ٧ب َو َیأ ُخ ُذ بٔطٔ ُ َ ِ
ُ
ِ

َف ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ًَِ ًَ ٥َ ٔ ٠بسٔی أَ ََّٟ ٪طُ
ث ُ ََّ َٜ ٣َ ٥ث َ٣ا َطا َئ اہللُ ث ُ َّ ٥أَ َػ َ
آِ َٓاُِ ٔ ِ
اب ذَّ ِ ٧با أَ ِو أَذَِ َ ٧ب ذَّ ِ ٧با َٓ َ٘ا ََ ٢ر ِّب أَذِِ َ ٧ب ُت أَ ِو أَ َػ ِب ُت َ َ
ِ
َربًّا َي ِِ ٔ َّ
اب ذَّ ِ ٧با َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ِّب
ََف ُت ِ ٌَ ٔ ٟبسٔی ث ُ ََّ َٜ ٣َ ٥ث َ٣ا َطا َئ اہللُ ث ُ َّ ٥أَذَِ َ ٧ب ذَّ ِ ٧با َو ُربَّ َ٤ا َٗا َ ٢أَ َػ َ
َف اٟذَ ِ ٧ب َویَأ ُخ ُذ بٔطٔ ُ َ ِ
ُ

ِ
آِ َٓاُ َِٔف ُظ لٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَ ًَِ ًَ ٥َ ٔ ٠بسٔی أَ َُّ َٟ ٪ط َربًّا َي ِِ ٔ َّ
ََف ُت ِ ٌَ ٔ ٟبسٔی ثَ ََلثّا
َف اٟذَ ِ ٧ب َو َیأ ُخ ُذ بٔطٔ ُ َ ِ
ُ
أَ َػ ِب ُت أَ ِو َٗا َ ٢أَذِِ َ ٧ب ُت َ َ ِ

ادمح نب ااحسؼ ،رمعف نب اعمص ،امہؾ ،ااحسؼ نب دبعاہلل  ،دبعارلنمح ینب ایب رمعہ ،اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ینب یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اکی دنبہ انگہ اک رمبکت وہا ،یھبک آپ ےن "ااصب ذابن" رفامای افر یھبک آپ ےن "اذبن
ذابن"  ،رفامای اس ےن اہک ہک اے ریمے رپفرداگر ںیم ےن انگہ ایک (یھبک ٹ
اذ ُ  ،رفامای افر یھبک آپ ےن اصی ٹت ،رفامای) وت اس ےک
رپفرداگرےنرفامایہکریمادنبہاجاتن ےہہکاساکوکح رپفرداگرےہوجانگوہںوکاتشخبےہافراسرپوماذخہرکاتےہ،ںیمےنا ےن
دنبے وک شخب دای ےہ رھپ بجکت اہلل وک وظنمر وہافہ دنبہ رہھٹا راہ ،رھپانگہ وک اچنہپای رفامایانگہ ایک ،وت رعض ایک اے ریمے رپفرداگر
رھپںیمانگہوکاچنہپای(رفامای)انگ ہایک،وتاسوکشخبدےوتاہللاعت یےنرفامایہکریمادنبہاجاتنےہہکاساکوکح ربےہوجانگوہںوک
شخبداتیےہافراسرپوماذخہیھبرکاتےہںیمےنا ےندنبےوکشخبدایبجکتہکاہللوکوظنمروہافہدنبہرہھٹاراہ،رھپاسےن
انگہ ایک افر ضعب دہعف رفامای ہکانگہ وک اچنہپ،اس ےن اہک اے ریمے رب ںیمانگہ وکاچنہپ ای انگہ ایک ،وت اےس شخب دے ،اہلل ےن رفامایہک
ریمادنبہاجاتنےہہکاساک وکح ربےہ وجانگہوکاتشخبےہ افراس رپوماذخہ یھبرکاتےہ،ںیم ےنا ےندنبےوکشخب دای ،نیتابر
رفامایذہلاوجاچےہرکے۔
رافی  :ادمحنبااحسؼ،رمعفنباعمص،امہؾ،ااحسؼنبدبعاہلل،دبعارلنمحینبایبرمعہ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہیولگاہللےکالکؾوکدبؽڈاانلاچےتہںیہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2354

راوی ً :بس اہلل ب ٩ابی اَلسوزٌ٣ ،ت٤زٌ٣ ،ت٤ز ٛے واٟس (س٠امیٗ )٪تازہً٘ ،بہ بً ٩بساِٟاَف ،حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌا ٰلی

ً٨ہ

اَف ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی اَلِ َ ِس َوز ٔ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ َِ ٟ
َّ
َّ
اِ َٗ ٪ب ََٗ ٥ِ ُٜ٠ا َ ٢کَّ ٤َ ٔ ٠ة َي ٌِىٔی أَ ًِ َلا ُظ اہللُ َّ ٣اَل َو َوَّ ٟسا َٓ َ٤َّ ٠ا
َٕ أَ ِو ٓ َٔی ٩ِ ٤ک َ َ
ََک َر ُج َّل ٓ َٔیَ ٩ِ ٤سَ ٠
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ذ َ َ

رض ِت ا َِ ٟوَٓاةُ َٗا َٟٔ ٢بَٔ٨یطٔ أَ َّی أَ ٕب ُُ ٨ِ ٛت َلَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا َخي ِ َ ٍ أَ ٕب َٗا ََٓ ٢إُٔ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟیب ِ َتئ ٔ ِز أَ ِو َ ٥َِ ٟیب ِ َتئٔزِ ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َخي ِ ّ ٍا َوِ ٔ َِ ٪ي ِ٘س ِٔر اہللُ
َح َ َ
َّ
ا ٪یَ ِو ُ ٦ر ٕ
اػ ٕٕ
ٔیح ًَ ٔ
ًََِ ٠یطٔ ي ٌَُ ِّذبِ ُط َٓاُ ِ ٧وزُوا ِٔذَا ُُّ ٣ت َٓأ َ ِ ٔ
َاس َح ُ٘ونٔی أَ ِو َٗا َ ٢اَ ِْل ٔ ِس ََ ٨ِ ٜسرٔیَّة َٓإٔذَا ک َ َ
ِص ُت َٓ ِح ّ٤ا ٓ ِ
ُح ُٗونٔی َحًی ِٔذَا ٔ ِ
اػ ٕٕ
ک َو َربِّی َٓٔ ٌََ ُ٠وا ث ُ َّ ٥أَذ َِر ِو ُظ فٔی یَ ِؤ ًَ ٕ ٦
َٓأَذ ُِرونٔی ٓ َٔیضا َٓ َ٘ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َخ َذ ََ ٣واث ٔی َ٘ ُض ًَِ ٥ل َی ذََ ٔ ٟ
َک ًَل َی أَ َِِ ٠ٌََ ٓ ٪ت َ٣ا ٓ ٌَََِ ٠ت َٗا ََ ٣َ ٢دا َٓت َ َ
َف ْٚ
َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّٓ ٩ِ ُٛ ١إٔذَا ص َُو َر ُج َْٗ ١ائ َْٔٗ ٥ا َ ٢اہللُ أَ ِی ًَ ِبسٔی َ٣ا َح ََ ٠٤
ُک أ ِو َ َ

اَ٘ َٓ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َص َذا
َٔ ٨ِ ٣
ِی ٓ ََ٤ا َت ََلَٓا ُظ َُيِ ٍُ َصا َٓ َح َّسث ِ ُت بٔطٔ أَبَا ًُ ِث ََ ٤
ک َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َت ََلَٓا ُظ أَ َِ ٪رح َٔ٤طُ ً ٔ َِ ٨سصَا َو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة أ ُ ِ َ
وسی َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َو َٗا ََ ٥َِ ٟ ٢یب ِ َتئ ٔ ِز َو َٗا ََ ٢خٔ٠ی َٔ ُة
اَُ ٪ي ِ َ ٍ أَُ َّ ٧ط َزا َز ٓ ٔیطٔ أَذ ُِرونٔی فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َٔ ٩ِ ٣سَ ٤َِ ٠
َح أَ ِو َ٤َ ٛا َح َّس َث َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

ِ
ََّس ُظ َٗ َتا َزةُ َ ٥َِ ٟی َّس ٔ ِ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َو َٗا ََ ٥َِ ٟ ٢یب ِ َتئٔزِٓ َّ َ

دبعاہلل نب ایب االوسد  ،رمتع  ،رمتع ےکفادل (امیلسؿ) اتقدہ،ہبقع نب دبعااغلرف ،رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپےنسگۃولوگںںیمےساکیاکذترکہایکایاسرطحرفامایہکمتےسےلہپولگےھت،اس
ےک قلعتم آپ ےن ھچک رفامای ینع اہلل ےن اس وک امؽ ف افالد بس ھچک دای اھت ،بج اس ےک رمےن اک فتق رقبی آای وت اس ےن ا ےن
وٹیبں ےس وپاھچ ہک ںیم اہمترا شیک ابپ اھت ،اںوہں ےن وجاب دای ہک تہب اےھچ ابپ! اس ےن اہک ہک ںیم ےن اہلل ےک اپس وکح  یکین
ںیہنیجیھب،ارگاہللاعت یےنھجمرپدقرتاپح وتےھجمذعابدےاگاسےئلدوھکیہکںیمبجرماجؤںوتےھجمالجڈاانلاہیںکتہک
ش
بجںیموکہلئوہاجؤںوتےھجمسیپڈاانل(اف حقوینایادنکسرہیرفامای)سجدؿزیتآدنیھآےئاسںیمھجموکاڑادانی،یبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ہک مسق ےہ ریمے رب یک! ہک اس ےن ا ےن وٹیبں ےس اس رپ دہع ایلانچہچن اںوہں ےن ااسی یہ ایک افر اس وک زیت
آدنیھ ےک دؿ وہا ںیم اڑا دای رھپ اہلل زبرگ ف ربرت ےن رفامای نک( ،وہ اج) وت فہ صخش اسےنم ڑھکا اھت ،اہلل ےن رفامای ہک اے ریمے
دنبے!وتےنہیوجھچکایکاسرپسکزیچےنآامدہایک؟اسےنوجابدایہکریتےوخػےن(اخمفنکایرفؼمنکرفامای)آپےن
رفامای ہک رھپ اہلل اعت ی ےن اس یک الت یف وج رفامح  فہ ہی یھت ہک اس رپ رمح ایک افر دفرسی ابر رفامای ہک اس ےک وسا وکح  التیف ہن رفامح ۔
امیلسؿاکایبؿےہہکںیم ےن اوبنامثؿےس ہیدحثیایبؿیکوتاںوہںےن اہکہکںیم ےن ہیامیلسؿ ےسانسےہرگم ہیہک اںوہںےن
اانتزایدہایبؿایکہکاذرفینیف ارحبل،،ای اسیجہکایبؿایک۔مہےسومٰیسےنوبا ہطس رمتعدحثیایبؿیکاسںیم"ملننٹنیسز"اکظفلایبؿ

ایکافرہفیلخےناہکہکمہےس  رمتعےندحثیایبؿیکےہوتاںوہںےن"ملننٹنیسز"اکظفلایبؿایک،اتقدہےناسیکریسفتمل دیرخایبؿ
یکےہ۔
رافی  :دبعاہللنبایباالوسد ،رمتع ،رمتعےکفادل(امیلسؿ)اتقدہ،ہبقعنبدبعااغلرف،رضحتاوبدیعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دخاےئزبرگفربرتاکایقتمےکدؿاایبنءفریغہےسالکؾرکےناکایبؿ...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
دخاےئزبرگفربرتاکایقتمےکدؿاایبنءفریغہےسالکؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2355

راوی  :یوسٕ ب ٩راطس ،اح٤س بً ٩بساہلل  ،ابوبً ٩یاغ ،ح٤یس ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

غ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َرض َٔی اہللُ
ُک بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
ٕ بِ َُ ٩را ٔط ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ا ٪فٔی
ا ٪یَ ِو ُ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ُط ِّٔ ٌِ ُت َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ِّب أَ ِزخٔ ِ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َ ٩ِ ٣ک َ َ
ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُِٔ ٢ذَا ک َ َ
ا ٪فٔی َِٗ٠بٔطٔ أَ ِزنَی َط ِی ٕئ َٓ َ٘ا َ ٢أَْ َ ٧ص َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ ِلٔ َی أَ َػاب ٔ ٍٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
و ٪ث ُ َّ ٥أَُٗو ُ ٢أَ ِزخٔ ِ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َ ٩ِ ٣ک َ َ
ِ َز َْ ٟة ٓ ََی ِس ُخَ ُ٠
َِٗ٠بٔطٔ َ ِ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

وی فنبرادش،ادمحنبدبعاہلل ،اوبنبایعش،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسایبؿرکےتںیہہکاںوہںےنایبؿایکہک
ںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکبجایقتماکدؿآےئاگوتریمیافشتعوبقؽیکاجےئ یگ۔ںیمرعض
رکفں اگہکاے رپفرداگراس صخش وک شخبدےسج ےکدؽ ںیم راح ربارباامیؿ وہانچہچنفہولگ تنج ںیمدالخوہں ےگ رھپ
ںیمرعضرکفںاگاسصخشوکتنجںیمدالخرکدےسجےکدؽںیمذرہربارباامیؿےہ،اسنریضاہللاعتٰیلہنعاکایبؿےہہک
ںیموگایروسؽاہللیکاویلگنںوکدھکیراہوہں(نجےسااشرہرکےتوہےئآپےنرفامایاھت)۔

رافی  :وی فنبرادش،ادمحنبدبعاہلل،اوبنبایعش،دیمح،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
دخاےئزبرگفربرتاکایقتمےکدؿاایبنءفریغہےسالکؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2356

راوی  :س٠امی ٪بُ ٩حب ،ح٤از ب ٩زیسٌ٣ ،بس ب ٩ہَل ٨ً ،٢ز ی

ْصة ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ُح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس َح َّسثَ َ٨ا ََ ٌِ ٣ب ُس بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ ٢ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ُّی َٗا َ ٢ا ِج َت َ٨َ ٌِ ٤ا ْ َ ٧
اض ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟب ِ َ
ٓ ََذ َصب ِ َ٨ا ِلٔ َی أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َو َذ َصب ِ َ٨ا َ٨َ ٌَ ٣ا ب ٔ َثاب ٔ ٕت ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّی َِِٔ ٟیطٔ َي ِشأَُٟطُ َ٨َ ٟا ًَ َِ ٩حسٔیثٔ َّ
ْصظ ٔٓ ََوا َٓ ِ٘ َ٨ا ُظ
اٟظَٔا ًَ ٔة َٓإٔذَا ص َُو فٔی َٗ ِ ٔ
َاس َتأ ِ َذَّ٧ا َٓأ َذ ٔ َ٨َ َٟ ٪ا َوص َُو َٗاً ْٔس ًَل َی َٔفا ٔططٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َ ٔ ٟثاب ٔ ٕت َلَ َت ِشأ َ ُِ ٟط ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ أَ َّو ََ ٩ِ ٣ٔ ٢حسٔیثٔ َّ
اٟظَٔا ًَةٔ
ي َُؼل ِّی ُّ
اٟـ َهی ٓ ِ
َ

ک ًَ َِ ٩حسٔیثٔ َّ
اٟظَٔا ًَ ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َػلَّی اہللُ
َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا َح ِ٤زَ َة َص ُؤ ََل ٔ
ْصة ٔ َجاُ َُک َي ِشأَُٟوَ َ ٧
ئ ِ ٔ ِخ َواَُ ٧ک ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟب ِ َ
وِ ٪
ِّک ٓ ََی ُ٘و ُ٢
اط َٔ ٍِ َ٨َ ٟا ِلٔ َی َرب َ
و ٪آ َز َََ ٓ ٦ی ُ٘وَ ُٟ
اض َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥فٔی َب ٌِ ٕف ٓ ََیأِتُ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِٔ ٢ذَا ک َ َ
ا ٪یَ ِو ُ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َ٣ا َد اُ ٨َّ ٟ
وسی َٓإَّٔ٧طُ کَٔ٠ی ُ٥
َِ ٟش ُت ََ ٟضا َو َلَِ ٠ًَ ٩ِٔ ٜی ٥ِ ُٜبٔإٔبِ َزاص َٔیَٓ ٥إَّٔ٧طُ َخٔ٠ی ُ
 ١اَّ ٟز ِح َََ ٓ ٩ٔ ٤یأِتُ َ
ؤِ ٪بِ َزاص َٔیََ ٓ ٥ی ُ٘و َُِ ٟ ٢ش ُت ََ ٟضا َو َلَِ ٠ًَ ٩ِٔ ٜی ٥ِ ُٜب ٔ َُ ٤

ٔیسی َٓإُٔ َّ ٧ط ُرو ُح اہللٔ َوکَُ ٤َ ٔ ٠ت ُط ٓ ََیأِتُو ََٔ ً ٪یسی ٓ ََی ُ٘و َُِ ٟ ٢ش ُت ََ ٟضا َو َل٩ِٔ ٜ
اہللٔ ٓ ََیأِتُ َ
وَ ٣ُ ٪
وسی ٓ ََی ُ٘و َُِ ٟ ٢ش ُت ََ ٟضا َو َلَِ ٠ًَ ٩ِٔ ٜی ٥ِ ُٜبٌٔ َ
ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠یأِتُونٔی َٓأَُٗو ُ ٢أََ٧ا ََ ٟضا َٓأ َ ِس َتأِذ ٔ ًَُ ٪ل َی َربِّی َٓ ُی ِؤ َذ ُ ٪لٔی َویُِ٠ض ٔ ُ٤ىٔی ََ ٣حا َٔ ٣س أَ ِح َُ ٤س ُظ ب ٔ َضا
َک َو َس ُِ ١ت ٌِ َم
ک َو ُٗ ِ ١ي ُِش ََ ٟ ٍِ ٤
ِ َُ ٟط َسا ٔج ّسا ٓ ََی ُ٘و ُ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س ِار َٓ ٍِ َرأِ َس َ
رضنٔی ِاْل ََٓ ٪أ َ ِح َُ ٤س ُظ بٔتَٔ ٠
ِک ا َِ ٤َ ٟحا ٔٔ ٣س َوأَ ٔ ُّ
ََل َت ِح ُ ُ
َو ِ
ا ٪فٔی َِٗ٠بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٘ا َُ ٢طٌٔي َ ٍة ٕ َٔ ٔ ِ ٩ِ ٣ی٤ا ٕ٪
اط َٔ ٍِ ُتظَ َّٔ ٍِ َٓأَُٗو ُ ٢یَا َر ِّب أ ُ ًَّٔ٣ی أ ُ ًَّٔ٣ی ٓ ََی ُ٘و ُ ٢اَ ِ ٧لَٓ ِٙ ٔ ٠أ َ ِ ٔ
ِ ِد َٔ ٨ِ ٣ضا َ ٩ِ ٣ک َ َ
َک
ک َو ُٗ ِ ١ي ُِش ََ ٟ ٍِ ٤
ِ َٟطُ َسا ٔج ّسا َٓ ُی َ٘ا ُ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س ِار َٓ ٍِ َرأ ِ َس َ
 ١ث ُ َّ ٥أًَُو ُز َٓأ َ ِح َُ ٤س ُظ بٔتَٔ ٠
َٓأََ ِ ٧لَٓ ُٙ ٔ ٠أَٓ ٌَِ ُ
ِک ا َِ ٤َ ٟحا ٔ٣سٔ ث ُ َّ ٥أَ ٔ ُّ
َو َس ُِ ١ت ٌِ َم َو ِ
ا ٪فٔی َِٗ٠بٔطٔ ِٔ ٣ث َ٘ا ُ ٢ذ ََّرة ٕ أَ ِو
اط َٔ ٍِ ُتظَ َّٔ ٍِ َٓأَُٗو ُ ٢یَا َر ِّب أ ُ ًَّٔ٣ی أ ُ ًَّٔ٣ی ٓ ََی ُ٘و ُ ٢اَ ِ ٧لَٓ ِٙ ٔ ٠أ َ ِ ٔ
ِ ِد َٔ ٨ِ ٣ضا َ ٩ِ ٣ک َ َ
ِ َُ ٟط َسا ٔج ّسا ٓ ََی ُ٘و ُ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س ِار َٓ ٍِ
 ١ث ُ َّ ٥أًَُوزُ َٓأ َ ِح َُ ٤س ُظ بٔت ٔ َِ ٠
ِ َز َٕ ٟة َٔ ٔ ِ ٩ِ ٣ی٤ا َٕٓ ٪أ َ ِ ٔ
ِ ِج ُط َٓأََ ِ ٧لَٓ ُٙ ٔ ٠أَٓ ٌَِ ُ
ک ا َِ ٤َ ٟحا ٔ٣سٔ ث ُ َّ ٥أَ ٔ ُّ
َِ

َک َو َس ُِ ١ت ٌِ َم َو ِ
ا ٪فٔی َِٗ٠بٔطٔ
ک َو ُٗ ُِ ١ي ِش ََ ٟ ٍِ ٤
َرأِ َس َ
اط َٔ ٍِ ُتظَ َّٔ ٍِ َٓأَُٗو ُ ٢یَا َر ِّب أ ُ ًَّٔ٣ی أ ُ ًَّٔ٣ی ٓ ََی ُ٘و ُ ٢اَ ِ ٧لَٓ ِٙ ٔ ٠أ َ ِ ٔ
ِ ِد َ ٩ِ ٣ک َ َ
ِ ِج َ٨ا ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سٔ إَٔ َ ٧ص ُُِٗ ٠ت
ِ َز َٕ ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٢ی٤ا َٕٓ ٪أ َ ِ ٔ
ِ ِج ُط ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٓأََ ِ ٧لَٓ ُٙ ٔ ٠أَٓ ٌَِ ُ
أَ ِزنَی أَ ِزنَی أَ ِزنَی ِٔ ٣ث َ٘ا َٔ ٢ح َّبةٔ َ ِ
٤َّ ٠َ َٓ ١ا َ َ
َ ٔ ٟب ٌِ ٔف أَ ِػ َحاب ٔ َ٨ا َِ ٟو ََ ٣ز ِرَ٧ا بٔا َِ ٟح َش َٔ ٩وص َُو َُ ٣ت َوارٕ فٔی َ٨ِ ٣ز ٔ ٔ ٢أَبٔی َخٔ٠ی َٔ َة َٓ َح َّسث ِ َ٨ا ُظ ب ٔ َ٤ا َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٓأ َ َت ِي َ٨ا ُظ
ٔیک أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ََٓ َ ٧ ٥َِ ٠ز ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا َح َّسثَ َ٨ا فٔی
ٓ ََش َّ٨َ ٤ِ ٠ا ًََِ ٠یطٔ َٓأَذ ٔ َ٨َ َٟ ٪ا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َُ ٟط َیا أَبَا َسٌٔی ٕس ٔجئِ ََ ٨
اک ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س أَخ َ
َّ
اٟظَٔا ًَ ٔة َٓ َ٘ا َ ٢صٔی ِط َٓ َح َّسث ِ َ٨ا ُظ بٔا َِ ٟحسٔیثٔ َٓاَ ِ ٧ت َهی ِلٔ َی َص َذا ا ِِ ٤َ ٟو ٔؿ ٍٔ َٓ َ٘ا َ ٢صٔی ِط َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َ ٥َِ ٟیز ٔ ِز َ٨َ ٟا ًَل َی َص َذا َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س
ک َو َٗا َُ ٢خَٙ ٔ ٠
ٔرش َ
َح َّسثَىٔی َوص َُو َجٔ٤ی ٍْ ُُ ٨ِ ٣ذ ً ِ ٔ
یَ ٩س َّ ٨ة ٓ َََل أَ ِزرٔی أَٔ َ ٧س َی أَ ِٔ َ ٦
َک َظ أَ َِ ٪ت َّتکُٔ٠وا ُٗ ِ٨َ ٠ا یَا أَبَا َسٌٔی ٕس َٓ َح ِّسث ِ َ٨ا ٓ ََـ ٔح َ
ک
ََکتُ ُط ِ ٔ ََّل َوأََ٧ا أُرٔی ُس أَ ِ ٪أ ُ َح ِّسثََ ٥ِ ُٜح َّسثَىٔی َ٤َ ٛا َح َّسثَ ٥ِ ُٜبٔطٔ َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أًَُو ُز اٟزَّابٔ ٌَ َة َٓأ َ ِح َُ ٤س ُظ بٔتٔ َِ ٠
ِاْل ٔ ِن َشا ُُ ًَ ٪ح ّوَل َ٣ا ذ َ ِ
ک َو ُٗ ِ ١ي ُِش ََ ٍِ ٤و َس ُِ ١ت ٌِ َل ِط َو ِ
اط َٔ ٍِ ُتظَ َّٔ ٍِ َٓأَُٗو ُ ٢یَا َر ِّب ائ ِ َذ ِ٪
ِ َُ ٟط َسا ٔج ّسا َٓ ُی َ٘ا ُ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س ِار َٓ ٍِ َرأ ِ َس َ
ا َِ ٤َ ٟحا ٔٔ ٣س ث ُ َّ ٥أَ ٔ ُّ

ِ َجَ ٨ِ ٣ٔ َّ٩ضا ََٗ ٩ِ ٣ا َََ ٢ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ
لٔی ٓ ٔی ََٗ ٩ِ ٤ا َََ ٢ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ؤًزَّت ٔی َو َج ََللٔی َؤٛبِ ٍٔیَأِی َو ًَوَ ًَٔ٤ی ََل ُ ِ ٔ

امیلسؿ نب جب ،امحدنبزدی ،دبعمنب الہؽ،زنعی ےسرفاتیرکےتںیہ،اںوہں ےن ایبؿ ایکہکمہرصبہ ےک یئک آد یاکی ہگج
عمجوہےئافراسنریضاہلل اعتٰیلہنع نب امکلےکاپس ےئگ،ا ےناسھتاثتبانبین وک یھبےلےلچاتہک فہاسنریضاہللاعتٰیلہنع
ےسامہرےےئلافشتعیکدحثیےکقلعتموپےگ ں۔اسفتقرضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعا ےنلحمںیمےھتمہےندالخ
وہےنیکا اجزتاچیہ،اںوہںےنااجزتدی،اوستقفہا ےنرتسبرپےھٹیبوہےئےھت،مہےناثتبےساہکہکاؿےسافشتعیک
دحثیےسےلہپوکح زیچہنوپانھچ،انچہچناثتبےناہکاےاوبزمحہ!ہیاہمترےاھبح رصبہفاےلںیہافراہمترےاپساسےئلآےئ
ںیہہکمتےسافشتعیکدحثیوپےگ ں ،اںوہںےناہکمہےسدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایبؿرفامایہکبجایقتماکدؿوہاگ
وتولگ(دراییکرطح)ومجامرںیےگ(ےبرقاروہںےگ)وتہیولگرضحتآدؾہیلع امالسؾےکاپسآںیئےگ افر ںیہکےگ ہک
ا ےنرپفرداگرےکاپسامہریافشتعےئجیکفہںیہکےگہکںیماساکالہںیہنوہں،نکیلمترضحتاربامیہہیلعامالسؾےکاپساجؤ
ہک فہاہللےکلیلخ ںیہ رھپہیولگرضحتاربامیہےکاپسآںیئ ےگ فہ ںیہک ےگہک ںیم اس اکالہںیہنوہں،رضحت ومٰیسہیلع
امالسؾےکاپساجؤ ،فہاہلل ےکمیلک ںیہولگرضحت ومٰیسہیلعامالسؾےکاپسںیچنہپ ےگفہوجابدںیےگ ہک ںیم ااکسالہںیہن
وہںنکیلمترضحتٰیسیعہیلعامالسؾےکاپساجؤفہاہللیکرفحافراساکہملکںیہ،ہیولگرضحتٰیسیعہیلعامالسؾ ےکاپسآںیئ
ےگ وت فہ یھب ںیہک ےگ ںیم اس اک الہ ںیہن وہں ،نکیل مت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجؤ ،ولگ ریمے اپس آںیئ وت ںیم
وہکںاگںیماساکالہوہں،ںیما ےنربےسااجزتاچوہںاگااجزتےلمیگافراہللریمےدؽںیماےسیاملکتڈاؽدےاگوج

ابےھجمایدںیہنافرںیماؿیہاملکتےساسیکدمحایبؿرکفںاگافردجسےںیمرگاجؤںاگ،رھپاہللےہکاگاےدمحم!اانپرسااھٹؤ،
وہکانساجےئاگ،اموگندایاجےئاگ،افشتعرکفوبقؽوہیگ،ںیمرعضرکفںاگاےریمےرب!ریمیاتم،ریمیاتم،مکحوہاگ
ہکسجےکدؽںیماکیوجرباربیھباامیؿوہاوکسدفزخےساکنؽول،انچہچنںیماجؤںاگافرہیرکفںاگرھپولنرکآؤںاگافراؿ
یہ املکتےساسیکدمحایبؿرکفںاگافردجسےںیمرگاجؤںاگوتاہکاجےئاگاےدمحمرسااھٹؤافروہکانساجےئاگ،اموگندایاجےئاگ
افر افشتع رکف وبقؽ وہیگ ںیم رعض رکفں اگ ،اے رب! ریمی اتم ،ریمی اتم ،وت اہک اجےئ اگ ہک اجؤ افر دفزخ ںیم ےس اس
صخشوکاکنؽولسجےک دؽںیمذرہایراح ےکربارباامیؿوہ،ںیماجؤںاگااسییہرکفںاگرھپولنرکآؤںاگافراؿیہاملکتےس
اسیکدمحایبؿرکفںاگرھپںیمدجسےںیمرگاجؤںاگوتاہکاجےئاگاےدمحم!اانپرسااھٹؤ،وہکانساجےئاگ،اموگندایاجےئاگ،افشتع
رکف وبقؽ وہیگ ںیم رعض رکفں اگ اے ریمے رب! ریمی اتم ،ریمی اتم ،اہلل اعت ی رفامےئ اگ ہک اجؤ افر اس صخش وک دفزخ
ےساکنؽولسجےکدؽںیمراح ےکداہنےسیھبمکاامیؿوہ،ںیماجؤںاگافرااسییہرکفںاگدیعساکایبؿےہہکبجمہرضحت
اسنریضاہللاعتٰیلہنعےکاپسےسےلکنوتںیمےن ا ےنضعباسویھتںےساہکہکاکشمہولگنسح(رصبی)ےکاپسےتلچوجاس
فتق اوبہفیلخ ےک نؿ ںیم ےپھچ وہےئ ےھت افر اؿ ےس فہ دحثی ایبؿ رکےت وج مہ ےس اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ یک
ےہانچہچنمہولگاؿےکاپسآےئ،اںیہنالسؾایک،اںوہںےنادنرآےنیکااجزتدی،مہےناہکہکاےاوبدیعس!مہآپےک
اپسآپےکاھبح اسنریضاہللاعتٰیلہنعنبامکلےکاپسےسآےئںیہ،افشتعےکقلعتمیسیجدحثیاںوہںےنایبؿیکمہ
ےنفیسیںیہنینس،اںوہںےنایبؿیک،بجاسآرخیاقمؾرپےچنہپوتاںوہںےناہکافرایبؿرکفمہےناہکاسےسزایدہاںوہںےن
ایبؿ ںیہن ایک اںوہں ےن اہک اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع ہکبج فہ وہشفوحاس ںیم ےھت سیب اسؽ اک رعگ  وہا ھجم ےس ہی دحثی ایبؿیک
ںیم ںیہن اجاتن ہک فہ وھبؽ ےئگ ای اس ےئل اس ےک ذرک وک اندنسپ ایک ہک ولگ رھبفہس رک ںیھٹیب افر لمع وھچڑ دںی ،مہ ےن اہک اے
اوب دیعس!مہےسایبؿےئجیکوتفہ ےسنافراہکچسےہااسنؿدلجابزدیپاایکایگےہ،ںیممتےسفہدحثیایبؿرکدفںاسنریضاہللاعتٰیل
ہنعےنھجمےسایسرطحایبؿایکسجرطحمتےسایبؿایکرھپاہکہکآپےنرفامایںیموچیھتابرولنرکآؤںاگافراؿیہاملکت
ےساسیک دمحایبؿرکفںاگرھپدجسہںیمرگاجؤںاگوتاہللےہکاگہکدمحمرسااھٹؤ،وہکانساجےئاگ،اموگندایاجےئاگ،افشتعرکفوبقؽ
﵀َّاہکوہوتاہللاعت یرفامےئاگہکمسقےہ
وہیگ،ںیمرعضرکفںاگاےربےھجماؿولوگںیکااجزتدےوہنجںےن َل ِإلَ َش ِإ َّلا ُ
﵀َّاہکوہ۔
ریمیزعتفالجؽیکافرتمظعفربکایح یکہکںیمدفزخےساوکساکنؽدفاگنسجےن َل ِإلَ َش ِإ َّلا ُ

رافی  :امیلسؿنب جب،امحدنبزدی،دبعمنبالہؽ،زنعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
دخاےئزبرگفربرتاکایقتمےکدؿاایبنءفریغہےسالکؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2357

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟسً ،بیس اہلل ب٣ ٩وسی ،اَسائی٨٣ ،١ؼور ،ابزاہیً ،٥بیسہ ،حرضت ًبس اہلل

یس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٢
َسائ ٔی َُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼورٕ ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ًَ َِ ِ ٔ ِ ٩
ْخ ُد
ِو ّجا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َر ُج َْ ١ی ِ ُ
آِ أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ُ ُ
آِ أَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة ُز ُخ ّوَل ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو ٔ َ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠
ک ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ک ئٌُی ُس ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟح َُّ ٨ة
ت َٓک ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
َح ِب ّوا ٓ ََی ُ٘و ُُ َٟ ٢ط َربُّ ُط ا ِز ُخ ِ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ر ِّب ا َِ ٟح َُّ ٨ة َََ ِ ٣لی ٓ ََی ُ٘و َُٟ ٢طُ ذََ ٔ ٟ

رش َٔ ٣زارٕ
َََ ِ ٣لی ٓ ََی ُ٘و َُ ٟ ٪َّ ٔ ِ ٢
َک ِٔ ٣ث َُّ ١
اٟسَ ِ ٧یا ًَ ِ َ

دمحم نب اخدل ،دیبعاہلل نب ومیس ،ارسالیئ ،وصنمر ،اربامیہ ،دیبعہ ،رضحت دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک الہ تنج ںیم ،تنج ںیم بس ےس آرخ ںیم دالخ وہےن فاال افر دفزخ فاولں ںیم
دفزخےسبسےسےھچیپےنلکنفاالاکیآد یوہاگ،وجٹسھگرکےلکناگاساکرپفرداگراسےسرفامےئاگہکتنجںیمدالخوہاج،فہ
رعضرکے اگہکاےرپفرداگرتنجوت رھبیوہح ےہ ،اہللاعت یاسےس نیتابر ہی رفامےئاگ ،افررہابرفہیہیوجاب دےاگ ہک
تنجرھبیوہح ےہ،اہللاعت یرفامےئاگہکریتےےئلداینیکرطحدسانگےہ۔
رافی  :دمحمنباخدل،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،وصنمر،اربامیہ،دیبعہ،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
دخاےئزبرگفربرتاکایقتمےکدؿاایبنءفریغہےسالکؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2358

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اً٤ع ،خثی٤ہً ،سی ب ٩حات٥
راوی ً :لی ب ٩ححزٰ ،

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕأَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩خ ِی َث ََ ٤ة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

اَ َٓ ٪ي ُِ ٨وزُ أَیِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩َ ٤ط ٓ َََل یَ َزی ِ ٔ ََّل َ٣ا َٗ َّس َ٩ِ ٣ٔ ٦
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َح ْس ِ ٔ ََّل َس ُیک َ ُِّ ٤ُ ٠ط َربُّ ُط َِ ٟی َص بَ ِي َُ ٨ط َوبَ ِي َُ ٨ط تُ ِز ُج َْ ٤
ًَٔ٠٤طٔ و َی ُِ ٨وزُ أَ ِطأَُ ٨ِ ٣ٔ ٦ط ٓ َََل یَزی ِ ٔ ََّل َ٣ا َٗ َّس ٦و َی ُِ ٨وزُ بَي ِ َن یَ َسیِطٔ ٓ َََل یَزی ِ ٔ ََّل اَ ٨َّ ٟار ت ٔ َِ٘ ٠ا َئ و ِجضطٔ ٓ َّ
َات ُ٘وا اَ ٨َّ ٟار َوَِ ٟو بٔ ٔظ َِّ ٙت َِ ٤زة ٕ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ ٔ

َٗا َ ٢اَلِ َ ًِ َُ ٤ع َو َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِ ٩خ ِی َث ََ ٤ة ِٔ ٣ث َُ ٠ط َو َزا َز ٓ ٔیطٔ َوَِ ٟو بٔکَٕ ٤َ ٔ ٠ة كَي َِّب ٕة

یلع نب رجحٰ ،یسیع نب ویسن ،اشمع ،ہمیثخ ،دعی نب احمت ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکمتںیمےس رہآد یےساساکرباسرطحالکؾ رفامےئاگہکاس ےکدرایمؿافردخاےکدرایمؿوکح رتامجؿ
ہنوہاگفہا ےنداںیئرطػدےھکیاگوتاسوکا ےناامعؽےکوساھچکرظنہنآےئاگافرابںیئرطػدےھکیاگوتاسوکا ےنیہرظنآںیئ
ےگ افر ا ےنآ ےگ دےھکی اگ وت منہج رظنآےئ یگ  ،س دفزخ ےس وچب ارگہچ وجھکر ےک اکی ڑکٹے یہ ےک وعض ویکں ہن وہ اشمعےن
ایبؿ ایکہکھجمےسرمعفنب رمہ ےنہمیثخ ےکفاہطسےسایسرطحلقنایک افر اس ںیماانت زایدہےہ،ارگہچایھچابت یہےکذرہعی
ویکںہنوہ۔
رافی  :یلعنبرجحٰ،یسیعنبویسن،اشمع،ہمیثخ،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
دخاےئزبرگفربرتاکایقتمےکدؿاایبنءفریغہےسالکؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2359

راوی ً :ث٤ا ٪ب ٩ابی طيبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہیً ،٥بیس ہً ،بس اہلل

یس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢جا َئ َحب ِ ْ ٍ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی َط ِي َب َة َح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِِٔ ٩بِ َزاص َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
اَ ٪ی ِو ُ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َج ٌَ َ ١اہللُ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ت ًَل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ َواَلِ َ َرؿٔي َن ًَل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ َوا ِ٤َ ٟا َئ َواٟث َّ َ ٍی ًَل َی
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ َٓ َ٘ا َُ َّ ٧ِٔ ٢ط ِٔذَا ک َ َ
ک
ک َٓ َِ َ٘ ٠س َرأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِـ َح ُ
ک أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ِ ٔ ِػ َب ٍٕ َوا َِ ٟد ََلئ ًََٔ ٙل َی ِ ٔ ِػ َب ٍٕ ث ُ َّ ٥یَ ُضزُّصُ َّ٩ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ

َحًَّی بَ َس ِت َ َ ٧وا ٔج ُذ ُظ َت ٌَ ُّح ّبا َو َت ِؼسٔي ّ٘ا ِ َ٘ ٔ ٟؤٟطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا َٗ َس ُروا اہللَ َح َِّ َٗ ٙسرٔظ ٔ ِلٔ َی َٗ ِؤٟطٔ

و٪
يِ ٔ
ُرش َُ ٛ

نامثؿ نب ایب ہبیش ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،دیبع ہ ،دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک وہید اک اکی اعمل (آپ ےک
اپس)آایافراہکہکبجایقتماکدؿوہاگوتاہللاعت یآامسونںوکاکیا یلگرپ،افرزنیموکاکیا یلگرپ،افراپینافرڑچیکوکاکیا یلگرپ
افر درگی امتؾ ولخماقت وک اکی ا یلگ رپ ااھٹ ےل اگ رھپ اؿ وک الہ رک رفامےئ اگ ہک ںیم ابداشہ وہں ،ںیم ابداشہ وہں ،ںیم ےن آرضحنت
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکاسابتوکدنسپرکےتوہےئافراسیکدصتقیرکےتوہےئ ےسن،اہیںکتہکآپےکددناؿ
﵀َّ َ َّ
ح َقْ ِرـِ﴾ ےس ﴿رشیوکؿ﴾
شابرک لھک ےئگ ،رھپ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی التفت رفامح  ﴿ َف َم َق َُرفا ا َ
کت۔
رافی  :نامثؿنبایبہبیش،رجری،وصنمر،اربامیہ،دیبعہ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
دخاےئزبرگفربرتاکایقتمےکدؿاایبنءفریغہےسالکؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2360

راوی ٣ :شسز ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ  ،ػٔوا ٪بَ٣ ٩حز

ٕ َسَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ٪بِ ٔٔ ِ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
َحزٕ أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ َ ٢ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َِ ٛی َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی اِ ٨َّ ٟح َوی َٗا ََ ٢ی ِسُ ٧و أَ َح ُس َُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛربِّطٔ َحًَّی َي َـ ٍَ َُ َٔ ٨َ ٛط ًََِ ٠یطٔ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ًََِ ٠ٔ٤ت ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٓ ََی ُ٘و ُ٢

ک ا َِ ٟی ِو ََ ٦و َٗا َ ٢آ َز ُ٦
َِف َصا ََ ٟ
َن ٌَ َِ ٥و َي ُ٘و َُِ ٠ٔ٤ًَ ٢ت ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ن ٌَ ُِ َٓ ٥ی َ ُِّق ُر ُظ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُِ ٢نِّٔی َست َ ِ ٍ ُت ًََِ ٠ی َ
ک فٔی ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َوأََ٧ا أَُ ٔ ُ
َح َّسثَ َ٨ا َط ِي َبا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َز ُة َح َّسث َ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َسُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دسمد ،اوبوعاہن ،اتقدہ  ،ناواؿ نب رحمز ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک مت ےن
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رسوگیش ےک قلعتم سک رطح رفامےت وہےئ انس ےہ ،اںوہں ےن اہک ہک مت ںیم ےس اکی صخش
ا ےنرپفرداگرےسرقبیوہاگاہیںکتہکاہللاعتٰیلاانپرپدہاسرپڈاؽدےاگرھپرفامےئاگہکوتےنالفںالفںاکؾےئکےھت،فہ
رعضرکے اگاہں! افراس رطحاس ےس ارقار رکاےل اگ ،وت رفامےئ اگہک ںیم ےنداین ںیم ریتیرپدہ وپیشیک یھت آج ںیم اؿ وک
شخب داتی وہں۔ افر آدؾ اک ایبؿ ےہ ہک مہ ےن ابیشؿ ےس ایبؿ ایک فہ ےتہک ںیہ ہک مہ ےس اتقدہ ےن ایبؿ ایک اںوہں ےن اہک ہک مہ ےس
ناواؿےنایبؿایک،اںوہںےنانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعےسلقنایکہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس۔
رافی  :دسمد،اوبوعاہن،اتقدہ،ناواؿنبرحمز
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاہللاعت یےنومٰیسہیلعامالسؾےسابتیک۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللاعت یےنومٰیسہیلعامالسؾےسابتیک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2361

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اب َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
اِ ٠ٟی ُث َح َّسث َ َ٨ا ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َّ
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َ٢
ِ ِج َت ذُ ِّریَّ َت َ
وسی َٓ َ٘ا ََ ٣ُ ٢
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِح َت َّخ آ َز َُ ٦و َُ ٣
وسی أََ ِ ٧ت آ َز ُ ٦أ ٟذی أَ ِ َ
وسی ا َّٔ ٟذی ِاػ َلَٔا َک اہللُ بٔز ٔ َس َاَلتٔطٔ َو َ َلِک ٔ٣طٔ ث ُ ََّ ٥تُ٠و ُ٣ىٔی ًَل َی أَ ِ٣ز ٕ َٗ ِس ٗ ُِّس َر ًَل َ َّی َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أ ُ ِخَ َٓ ََٙ ٠ح َّخ آ َز ُ٦
آ َز ُ ٦أََ ِ ٧ت َُ ٣

وسی
َُ ٣
ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکآرضحنت
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک رضحت آدؾ ہیلع امالسؾ افر رضحت ومٰیس ہیلع امالسؾ ثحبرکےن ےگل۔ ومٰیس ےن اہک ہک مت فیہ
آدؾ ہیلع امالسؾ وہ وہنجں ےن اینپ افالد وک تنج ےس اکنؽ دای ،آدؾ ہیلع امالسؾ ےن اہک ہک فیہ ومٰیس وہ ہک اہلل اعت ی ےن مت وک اینپ
ربمغیپ ی افر الکؾ ےس ربسگدیہ ایک ےہ ،رھپ مت ےھجم اس زیچ رپ المتم رکےت وہ وج ریمے قح ںیم ریمےدیپا وہےن ےس دقمر وہ یکچ
ےہ،آدؾہیلعامالسؾ،ومٰیسہیلعامالسؾرپاغ بلآےئ۔
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،لیقع،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللاعت یےنومٰیسہیلعامالسؾےسابتیک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2362

راوی ٣ :ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ہظاٗ ،٦تازہ  ،حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُِٔ ٩بِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٦ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
وَٟ ٪طُ
و ٪آ َز َََ ٓ ٦ی ُ٘وَ ُٟ
وَِ ٟ ٪و ا ِس َت ِظٔ ٌَِ َ٨ا ِلٔ َی َربِّ َ٨ا َٓيُ ٍٔی ُح َ٨ا ٔ٣َ ٩ِ ٣کَا٨َ ٔ ٧ا َص َذا ٓ ََیأِتُ َ
و ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِح َ ٍُ ٤ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ُ٨٣
ک أَ ِس َ٤ا َئ کَُ ِّ١ط ِی ٕئ ٓ ِ
َاط َٔ ٍِ َ٨َ ٟا ِلٔ َی َر ِّب َ٨ا َحًَّی یُزٔی َح َ٨ا
أََ ِ ٧ت آ َز ُ ٦أَبُو ا َِ ٟب َ ٔ
ک ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة َو ًَ ََّ ٤َ ٠
ک اہللُ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َوأَ ِس َح َس ََ ٟ
رش َخ ََ َ٘ ٠
اب
َک َُ ٟض َِ ٥خ ٔلیئَ َت ُط َّأًٟی أَ َػ َ
ٓ ََی ُ٘و ُُ َٟ ٢ض َِِ ٟ ٥ش ُت صُ َ٨ا ََُ ٓ ٥ِ ٛی ِذ ُ ُ

ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللےنرفامایہکومنمولگایقتم
ےکدؿ عمجوہںےگوتاکیدفرسےےسںیہکےگہکاکشمہا ےنربیکابراگہںیمافشتعرکاےتاتہکفہںیمہامہریاسہگج
ےس اجنت دےانچہچن ہی ولگ رضحت آدؾ ہیلع امالسؾ ےک اپس آ رک ںیہک ےگ ہک آپ امتؾ ااسنونں ےک ابپ ںیہ ،اہلل ےن آپ وک

ا ےن اہھت ےسدیپا ایک افر رفوتشں وک آپ ےک اسےنم دجسہ رکاای افر آپ وک امتؾ زیچفں ےک انؾ اتبےئ ،امہرے رب ےک اپس امہری
افشتع ےئجیک ،رضحت آدؾ ہیلع امالسؾ وجاب دںی ےگ ہک ںیم اس اک الہ ںیہن وہں افر اینپ اطخء ایبؿ رکںی ےگ سج ےک رمبکت
وہےئےھت۔
رافی  :ملسمنباربامیہ،اشہؾ،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاہللاعت یےنومٰیسہیلعامالسؾےسابتیک۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2363

راوی ً :بس اٌٟزیز بً ٩بساہلل  ،س٠امیَ ،٪یک بً ٩بساہلل  ،حرضت اب٣ ٩اٟک

َ ٔ
یک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َي ُ٘و َُِ ٟ ٢ی ََ ٠ة
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُٔ َ ٩ِ ًَ ٪

َف َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُووَی َِِٔ ٟیطٔ َوص َُو َ٧ائ ْٔ ٥فٔی
َس َی ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠شح ٔ ٔس ا ِلَ ٌِ َٜب ٔة أَُ َّ ٧ط َجائ َ ُط ثَ ََلثَ ُة َن َ ٕ
أُ ِ ٔ
ک َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َٓ٥َِ ٠
آِص ُُِ ٥خ ُذوا َخي ِ َ ٍص َُِٓ ٥کَاِ َ ٧ت ت ٔ َِ ٠
ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ ا َِ َ ٟ
َحاَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ ٢أَ َّوُ ُٟض ِ ٥أَ ُّی ُض ِ ٥ص َُو َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِو َس ُل ُض ِ ٥ص َُو َخيِ ٍُص َُِ٘ َٓ ٥ا َُ ٔ ٢

َّ
ک اَلِ َِ٧ب ٔ َیا ُئ َت َُ ٨ا ٦أَ ًِيُُ ُ٨ض َِ ٥و ََل َت َُ ٨اُ٠ُٗ ٦وب ُ ُض ِ٥
ِی ٓ ٔ َامی َی َزی َٗ ِ٠بُطُ َو َت َُ ٨اِ ًَ ٦يُ٨طُ َو ََل َی َُ ٨ا٠ِ َٗ ٦بُطُ َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َی َزص َُِ ٥حًی أَ َت ِو ُظ َِ ٟی َّ ٠ة أ ُ ِ َ
َّ
َفَْ
٣َ ١ا بَي ِ َن ٔ ِ َ ٧
َٓ ١ظَ َّٔ ٙجبِ ٍٔی ُ
َٓ ٥َِ ٠یُک َ ِّ٤ُ ٠و ُظ َحًَّی ا ِح َت َ٠ُ ٤و ُظ ٓ ََو َؿ ٌُو ُظ ً ٔ َِ ٨س بٔئِز ٔ َز ِ٣زَ ََ َٓ ٦ت َو ََّل ُظ ُٔ ٨ِ ٣ض ِٔ ٥جبِ ٍٔی ُ
َحظ ِٔلٔ َی َٟبَّتٔطٔ َحًی َ َ
ئ َز ِ٣زَ َ ٦ب ٔ َی ٔسظ ٔ َحًَّی أََ ِ ٧قی َج ِو َٓ ُط ث ُ َّ ٥أتُ َٔی ب ٔ َل ِش ٕت َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ ٓ ٔیطٔ َت ِو ْر َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َِ ٣ح ُظ ًّوا
َٔ ٩ِ ٣ػ ِسرٔظ ٔ َو َج ِوٓٔطٔ َٓ َِ َش َُ ٠ط ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ
ُ
ُ َ
رع َد بٔطٔ ِلٔ َی ا َّ
رع َ
َرض َب بَابّا ٔ٩ِ ٣
ٟش َ٤ا ٔ
ِ ٔ َی٤اّ٧ا َوحّٔ ٤َ ِٜة َٓ َحظَ ا بٔطٔ َػ ِس َر ُظ َو ََِ ٟاز ٔ َ
ئ ُّ
یس ُظ َي ٌِىٔی ُ ُ
اٟسَ ِ ٧یا ٓ َ َ
وَ ٚح ِٔ٘٠طٔ ث َّ ٥أك ِ َب َ٘ ُط ث ََّ َ ٥
َّ ١
ک َٗا َ٣َ ٢ع ٔ َی َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢و َٗ ِس بٌُ َٔث َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥اُٟوا
اٟش َ٤ا ٔ
َٗ ١ا ُٟوا َو ََ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣
ئ ََ ٩ِ ٣ص َذا َٓ َ٘ا َٔ ٢جبِ ٍٔی ُ
أَبِ َواب ٔ َضا َٓ َ٨ا َزا ُظ أَصِ ُ
َّ ١
َّ ١
ق َحًَّی ي ٌُُِ ٤َ ٔ ٠ض ََِ ٓ ٥و َج َس فٔی
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ب ٔ َ٤ا یُزٔی ُس اہللُ بٔطٔ ف ٔی اَلِ َ ِر ٔ
ئ ََل َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَصِ ُ
رش بٔطٔ أَصِ ُ
ٓ ََِ ٤ز َح ّبا بٔطٔ َوأَص َِّل ٓ ََی ِشت َِب ٔ ُ
َّ
وک آ َز ََُ ٓ ٦ش َِِّ ٠ًَ ٥ِ ٠یطٔ ٓ ََش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یطٔ َو َر َّز ًََِ ٠یطٔ آ َز َُ ٦و َٗا َِ ٣َ ٢ز َح ّبا َوأَص َِّل بٔابِىٔی
اٟش َ٤ا ٔ
َ ١ص َذا أَب ُ َ
اٟسَ ِ ٧یا آ َز ََ٘ َٓ ٦ا َُ َٟ ٢ط ٔجبِ ٍٔی ُ
ئ ُّ

ن ٌِٔ َٔ ٥اَلبِ ُ ٩أََ ِ ٧ت َٓإٔذَا ص َُو فٔی َّ
ات
َف ُ
اٟش َ٤ا ٔ
َٗ ١ا ََ ٢ص َذا ا٨ِّ ٟی ُ
ِط َزا َٔ٘ َٓ ٪ا َ٣َ ٢ا َص َذا ٔ ٪اَ ٨َّ ٟض َزا َٔ ٪یا ٔجبِ ٍٔی ُ
اٟسَ ِ ٧یا ب ٔ ََ ٨ض َزیِ ٔ ٩یَ َّ ٔ
ئ ُّ
َ ١وا َِ ُ ٟ

ْصص َُ٤ا ث ُ ََّ ٣َ ٥ضی بٔطٔ فٔی َّ
َِف َٗا َ٢
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َٓإٔذَا ص َُو ب ٔ ََ ٨ضز ٕ َ َ
آِ ًََِ ٠یطٔ َٗ ِ ْ
ًُ ُِ ُ ٨
َرض َب َی َس ُظ َٓإٔذَا ص َُو ِٔ ٣ش ْک أَذ َ ُ
ْص ِٔ ُٟ ٩ِ ٣ؤُٟؤٕ َو َزبَ ِز َج ٕس ٓ َ َ
ئ َّ
َک َربُّ َ ُ
رع َد بٔطٔ ِلٔ َی َّ
اٟثاَ ٔ ٧ی ٔة َٓ َ٘اَِ ٟت ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة َُ ٟط ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا
اٟش َ٤ا ٔ
َٗ ١ا ََ ٢ص َذا ا ِلِ َٜوثَزُ َّأ ٟذی َخ َبأ َ َ ٟ
َ٣ا َص َذا یَا ٔجبِ ٍٔی ُ
ک ث ََّ َ ٥

ک َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اُٟوا َو َٗ ِس بٌُ َٔث َِِٔ ٟیطٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
َٗ ١اُٟوا َو ََ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣
َٗاَِ ٟت َُ ٟط اَلِ ُول َی ََ ٩ِ ٣ص َذا َٗا َٔ ٢جبِ ٍٔی ُ
اٟش٤ا ٔ َّ
َّ ُ
َ ُ
ُ
رع َد ب ٔطٔ ِلٔ َی اٟزَّابٔ ٌَةٔ
رع َد بٔطٔ ِلٔ َی َّ َ
ئ اٟثاَ ٔ ٟث ٔة َو َٗا ُٟوا َُ ٟط ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا َٗاَِ ٟت اَلِ ول َی َواٟثاَ ٔ ٧ی ُة ث ََّ َ ٥
َٗا ُٟوا َِ ٣ز َح ّبا بٔطٔ َوأص َِّل ث ََّ َ ٥

ئ ا َِ ٟدا َٔ ٣ش ٔة َٓ َ٘اُٟوا ِٔ ٣ث َ ١ذَُ َ ٔ ٟ
َٓ َ٘اُٟوا َُ ٟط ِٔ ٣ث َ ١ذَُ َ ٔ ٟ
ئ َّ
رع َد بٔطٔ ِلٔ َی َّ
رع َد بٔطٔ ِلٔ َی َّ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟشاز ٔ َس ٔة َٓ َ٘اُٟوا َٟطُ
ک ث ََّ َ ٥
ک ث ََّ َ ٥
ِٔ ٣ث َ ١ذَُ َ ٔ ٟ
ئ َّ
رع َد بٔطٔ ِلٔ َی َّ
ئ ٓ َٔیضا أَِ٧ب ٔ َیا ُئ َٗ ِس َس َّ٤اص َُِٓ ٥أ َ ِو ًَ ِی ُت ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
ک ک ُ َُّ ١س َ٤ا ٕ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟشابٔ ٌَ ٔة َٓ َ٘اُٟوا َُ ٟط ِٔ ٣ث َ ١ذََ ٔ ٟ
ک ث ََّ َ ٥
ِ ٔ ِزرٔیص فٔی َّ
اٟشابٔ ٌَةٔ
وسی فٔی َّ
اس َُ ٤ط َؤِبِ َزاص َٔی ٥فٔی َّ
اٟثاَ ٔ ٧ی ٔة َوصَ ُ
ار َ
اٟشاز ٔ َس ٔة َو َُ ٣
آِ فٔی ا َِ ٟدا َٔ ٣ش ٔة  ٥َِ ٟأَ ِحٔ َِى ِ
َ
و ٪فٔی اٟزَّابٔ ٌَةٔ َو َ َ
ک ب ٔ َ٤ا ََل َي ٌُِ ٤َُ ٠ط ِ ٔ ََّل اہللُ َحًَّی َجا َئ
وسی َر ِّب  ٥َِ ٟأَ ُه َّ٩أَ ِ ٪یُ ِز َٓ ٍَ ًَل َ َّی أَ َح ْس ث ُ َََّ ًَ ٥ل بٔطٔ ٓ َِو َ ٚذََ ٔ ٟ
ب ٔ َت ِٔـٔی َٔ َ ١لِک ٔ ٦اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٣ُ ٢
اب َٗ ِو َسي ِ ٔن أَ ِو أَ ِزنَی َٓأ َ ِووَی اہللُ ٓ ٔ َامی أَ ِووَی َِِٔ ٟیطٔ َخ ِٔ ٤شي َن
س ِٔس َر َة ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت َهی َو َزَ٧ا َ ٠ِ ٔ ٟحبَّارٔ َر ِّب ا ٌِٔ ٟزَّة ٔ َٓ َت َسلَّی َحًَّی ک َ َ
اُ ٨ِ ٣ٔ ٪ط َٗ َ
ک َٗا َ٢
ک َربُّ َ
وسی َٓ َ٘ا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س َ٣اذَا ًَض ٔ َس َِِٔ ٟی َ
وسی َٓا ِحت ََب َشطُ َُ ٣
َػ ََل ّة ًَل َی أ ُ َّ٣ت َٔک ک ُ ََّ ١ی ِوَ ٕ ٦وَِ ٟی َٕ ٠ة ث ُ ََّ ٥ص َب َم َحًَّی بَ ََ ٣ُ َّ ٠
ک َو ًَ ُِ ٨ض َِٓ ٥ا َِ ٟتٔ ََت
ک َربُّ َ
ٕ ًَ َِ ٨
ک ََل َت ِش َت ٔلی ٍُ ذََ ٔ ٟ
ًَض ٔ َس ِلٔ َ َّی َخ ِٔ ٤شي َن َػ ََل ّة ک ُ َّ ١یَ ِوَ ٕ ٦وَِ ٟی َٕ ٠ة َٗا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أ ُ ََّ ٣ت َ
کٓ ِ
َار ٔج ٍِ َٓ ُِ ٠ی َد ِّٔ ِ
 ١أَ َِ ٪ن ٌَ ِٔ ٪ِ ٔ ِ ٥طئ َِت ٓ ٌََ ََل بٔطٔ ِلٔ َی ا َِ ٟحبَّارٔ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠لٔ َی ٔجبِ ٍٔی ََٛ ١أَُ َّ ٧ط َي ِش َت ٔظي ٍُ ُظ فٔی ذََ ٔ ٟ
ک َٓأ َ َط َار َِِٔ ٟیطٔ ٔجبِ ٍٔی ُ
رش َػََ ٠وا ٕ
وسی َٓا ِحت ََب َشطُ
ت ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ ِلٔ َی َُ ٣
َٓ َ٘ا ََ ٢وص َُو َ٣کَاَ٧طُ َیا َر ِّب َخ ِّٔ ِ
ٕ ًَ َّ٨ا َٓإ ٔ َّ ٪أ ُ ًَّٔ٣ی ََل َت ِش َت ٔلی ٍُ َص َذا ٓ ََو َؿ ٍَ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ َ
وسی ِلٔ َی َربِّطٔ َحًَّی َػ َار ِت ِلٔ َی َخ ِٔ ٤ص َػََ ٠وا ٕ
وسی ً ٔ َِ ٨س ا َِ ٟد ِٔ ٤ص َٓ َ٘ا َ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س َواہللٔ َِ َ٘ ٟس
ت ث ُ َّ ٥ا ِحت ََب َشطُ َُ ٣
َٓ ٥َِ ٠یَزَ ِ ٢یُ َز ِّززُ ُظ َُ ٣
ٕ أَ ِج َشا ّزا َو ُُٗ٠و ّبا َوأَبِ َساّ٧ا َوأَ ِب َؼ ّارا
َسائ ٔی َِ َٗ ١ومٔی ًَل َی أَ ِزنَی َٔ ٩ِ ٣ص َذا ٓ ََـ ٌُ ُٔوا َٓت َ َ ٍ ُٛو ُظ َٓأ ُ َُّ ٣ت َ
ک أَ ِؿ ٌَ ُ
َرا َو ِز ُت بَىٔی ِ ٔ ِ َ
َّ
َّ
ُک ُظ
ک ک ُ َّ ١ذََ ٔ ٟ
ک َربُّ َ
ٕ ًَ َِ ٨
َوأَ ِس َ٤ا ًّا ٓ ِ
َار ٔج ٍِ َٓ ُِ ٠ی َد ِّٔ ِ
ک یَ َِ ٠تٔ ُٔت أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ ٥َ ٠لٔ َی ٔجبِ ٍٔی َُ ٔ ٟ ١ی ٔظي َ ٍ ًََِ ٠یطٔ َو ََل َی ِ َ
ارص ُِ٥
َفٓ ٌََطُ ً ٔ َِ ٨س ا َِ ٟدا َٔ ٣ش ٔة َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ِّب ِ ٔ َّ ٪أ ُ ًَّٔ٣ی ُؿ ٌََٔا ُئ أَ ِج َشازُص َُِ ٥و ُُٗ٠وب ُ ُض َِ ٥وأَ ِس َ٤اًُ ُض َِ ٥وأَبِ َؼ ُ
ذََ ٔ ٟ
ک ٔجبِ ٍٔی ُ
ََ ١
ک فٔی
ٕ ًَ َّ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟحب ُ
َف ِؿ ُت ُط ًََِ ٠ی َ
ک َو َس ٌِ َسیِ َ
َّار یَا َُ ٣ح َُّ ٤س َٗا ََٟ ٢ب َّ ِی َ
َوأَبِ َساُ ُ ٧ض َِ َٓ ٥د ِّٔ ِ
ک َٗا َُ َّ ٧ِٔ ٢ط ََل یُ َب َّس ُ ٢ا ِِ َ٘ ٟو ََُ ٟ ٢س َّی َ٤َ ٛا َ َ
وسی َٓ َ٘ا َ٢
اب َٗا ََٓ ٢ک ُ َُّ ١ح َش َٕ ٨ة بٔ ٌَ ِ ٔ
اب َوه ٔ َی َخ ِْ ٤ص ًََِ ٠ی َ
و ٪فٔی أ ُ ِّ ٦ا ِل َٔ ٜت ٔ
أ ُ ِّ ٦ا ِل َٔ ٜت ٔ
رش أَ َِ ٣ثاَ ٔ ٟضا َٓه ٔ َی َخ ُِ ٤ش َ
َف َج ٍَ ِلٔ َی َُ ٣
ک ََ
َسائ ٔی ًََ ١ل َی أَ ِزنَی ٔ٩ِ ٣
رش أَ َِ ٣ثاَ ٔ ٟضا َٗا ََ ٣ُ ٢
ٕ ٓ ٌَََِ ٠ت َٓ َ٘ا ََ ٢خ َّٔ َ
َِ ٛی َ
ٕ ًَ َّ٨ا أَ ًِ َلاَ٧ا بٔکَُ ِّ١ح َش َٕ ٨ة ًَ ِ َ
وسی َٗ ِس َواہللٔ َرا َو ِز ُت بَىٔی ِ ٔ ِ َ

اس َت ِح َي ِی ُت
ٕ ًَ َِ ٨
ک َٓت َ َ ٍ ُٛو ُظ ِار ٔج ٍِ ِلٔ َی َرب َ
ذََ ٔ ٟ
ک أَي ِّـا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا َُ ٣
ِّک َٓ ُِ ٠ی َد ِّٔ ِ
وسی َٗ ِس َواہللٔ ِ
َحأ ٦
اس ٔ ٥اہللٔ َٗا ََ ٢و ِ
َٔ ٩ِ ٣ربِّی ٔ٤َّ ٣ا ا ِخ َت َُِ ٔ٠ت َِِٔ ٟیطٔ َٗا ََٓ ٢اصِب ٔ ِم ب ٔ ِ
است َِی َ٘ َى َوص َُو فٔی َِ ٣شحٔ ٔس ا َِ َ ٟ
دبع ازعلسی نب دبعاہلل  ،امیلسؿ ،رشکی نب دبعاہلل  ،رضحت انب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اؿ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک سج
راتوکروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسوکدجسمہبعکےسرعماجوہح وتفیحےکےنچنہپےسلبقآپےکاپسنیترفےتشآےئاس
فتقآد یاخہنہبعکںیموسےئوہےئےھت،اکیےناہکاؿںیمفہوکؿںیہنجیکالتشںیممہںیہ ،چیفاےلےنااشرہےساتبایہک
اؿںیم بسےساےھچ ںیہ ےلھچپرفےتشےن اہکہکاؿ ںیموجرتہبےہاؿوکےل ول ،اس راتوکیہیوہا،رھپدفرسیراتآےنکت
اؿرفوتشںوکںیہنداھکی۔دفرسیراتوکفہرفےتشآےئ،آپاکدؽاؿوکدھکیراہاھتافرآںیھکنوسح وہح ںیھت،اایبنءاکیہیاحؽ
وہاتےہہکاؿیکآںیھکنوسیتںیہافردؽںیہنوسےت ،اؿرفوتشںےنآپےسوکح ابتیکافرااھٹرکاچہزجاؾےکاپسےلاج
رک رھک دای ،ربجلی ےن اس اکؾ وک اھبنسال ،اںوہں ےک ےلگ ےس رکیل دؽ ےک ےچین کت ہنیس وک اچک ایک افر ہنیس افر ٹیپ وک (وخااشہت
ےس)اخ یایکا ےناہھتےسزجاؾےکاپینےسدوھای،آپےکٹیپوکوخباصػ ایکرھپوساناکاکیتشطالایایگسجںیموسےناک
اکی ربنت اامیؿ افر تمکح ےس رھبا وہا اھت اس ےس آپ ےک ہنیس افر قلح وک رھبا رھپ اس وک ربارب رک دای ،رھپ آپ وک آامسؿداین کت
ےل ڑچےھ افر اس ےک اکی درفازے وک اٹھکٹھکای ،آامسؿ فاولں ےن وپاھچ وکؿ؟ اںوہں ےن وجاب دای ربجلی ،اںوہں ےن وپاھچ ہک
اہمترےاسھتوکؿ ںیہ،اہک ریمےاسھتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملس ںیہاؿولوگںےن وپاھچایکالبےئ ےئگںیہ،اہک اہں!اںوہںےن
اہک،وخباےھچآےئ(وخشآوددی)آامسؿفاےلاسےسوخشوہرےہےھت،آامسؿفاےلرفوتشںوکاسیکربخںیہنوہیتہکاہلل
زنیمںیمایکرکاناچاتہےہبجکتہکاؿوکؤالتہندےآپےنآامسؿداینںیمرضحتآدؾہیلعامالسؾوکاپای،آپےسربجلیےن
رفامایہکآپےکابپںیہاؿوکالسؾےئجیکآپےنالسؾایکاںوہںےنوجابدایافراہکہکاہمتراآانشابرکوہاےریمےےٹیب،مت
اےھچےٹیب وہ،اسفتقآپیکرظندفرہنفںرپڑپیوجہہبریہںیھت،آپےنرفامایاےربجلی!ہیدفرہنںییسیکںیہ؟اںوہںےن
اہکہکہی لیافررفاتاکعبنمےہ،رھپایسآامسؿںیمآپوکےلرکرھپےنےگل،آپاکیرہنےکاپسےسسگرےسجرپومیتافر
زرمدےکلحمر ےوہےئےھتآپےن اہھتامراوتولعمؾوہاہکفہکشمےہ،آپےنوپاھچاےربجلیہیایکےہ؟اںوہںےناہکہی
وکرثےہوجآپےکےئلآپےکربےنرھکوھچڑیےہرھپدفرسےآامسؿرپےلےئگوترفوتشںےناہیںیھبفیہوساؽایکوج
ےلہپرفوتشںےنایکاھتہکوکؿ؟وتاںوہںےناہکہکربجلی،اںوہںےنوپاھچہکاہمترےاسھتوکؿےہ؟اہکدمحم(یلصاہللہیلعفآہل
فملس)اںوہںےنوپاھچایکالبےئےئگںیہ؟اہکاہں،اںوہںےناہکاہمتراآانشابرکوہ،رھپرسیتےآامسؿرپےلےئگافراؿرفوتشں
ےنیھبفیہوپاھچوجےلہپافردفرسےآامسؿفاولںےنوپاھچاھت،رھپوچےھت آامسؿرپےلےئگوتفاہںرپیھبرفوتشںےنفیہوگتفگ

یک،رھپاپوچنںیآامسؿرپےلےئگوتفاہںیھبرفوتشںےنایسرطحوگتفگیک،رھپےٹھچآامسؿرپےلےئگوتفاہںیھبرفوتشںےنایس
رطح وگتفگ یک،رھپاسوتںی آامسؿرپ ےل ےئگوتفاہں یھب رفوتشںےنایسرطح وگتفگیک ،رہآامسؿ رپ اایبنء ےسالماقت وہح  ،اؿاک
انؾایلنجںیمادرسیہیلعامالسؾاکدفرسےآامسؿرپافراہرفؿہیلعامالسؾاکوچےھتآامسؿرپافراپوچنںیآامسؿرپنجاکانؾےھجماید
ںیہنراہ،افراربامیہہیلعامالسؾاکےھٹچآامسؿرپافررضحتومٰیسہیلعامالسؾےساسوتںی آامسؿرپاہللاعت یےکاسھتمہالکؾوہےن
یک تلیضف یک انب رپ انلم ےھجم اید ںیہن راہ ،ومٰیس ہیلع امالسؾ ےن رعض ایک ہک اے ریمے رپفرداگر! ھجم وک ہی امگؿ اھت ہک ھجم ےس زایدہ
دنلبیرپوکح صخشاجےئاگ،رھپآپوکاسےسیھبافرپےلےئگسجاکملعاہللاعت یٰےکوسایسکوکںیہن،اہیںکتہکدسرۃایہتنملٰ
ےک اپس ےچنہپ ،رھپ اہلل رب ازعلت ےس زندکی وہےئ افر اس دقر زندکی وہےئ ےسیج امکؿ ےک دف وکےن ،ہکلب اس ےس یھب زایدہ
زندکی وہےئ ،رھپ اہلل اعتٰیل ےن آپ وکفیح یجیھب وج فیح یجیھب ،اس ںیم ہی اھت ہک آپ یک اتم رپدؿ رات اچپس امنزںی رفض یک
ںیئگ،رھپےچینارتے،رضحتومیسٰہیلعامالسؾےکاپسےچنہپوتاںوہںےنآپوکرفکایلافراہکاےدمحم!اہمترےربےنمتےس
ایکدہعایل،آپےنرفامایہکھجمےسدؿراتاچپسامنزںیڑپےنھاکدہعایلےہ،اںوہںےناہکہکاہمتریاتماسیکاطتقںیہن
ریتھکاےئلسولناجؤا ےنربےسا ےنےیلافراینپاتمےکفاےطسفیفخترکاؤ،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنربجلییک رطػ
رخایکوگایآپ اؿ ےسروشرہانیلاچےتہےھت،ربجلی ےن روشرہدایہکاہںارگآپ یک وخاشہوہانچہچنربجلیآپ وکاہللاعت یےک
اپس ےل ےئگ ،آپ ےن اینپ یلہپ ہگج رپ ڑھکے وہ رک رعض ایک ہک اے رب! امنزفں ںیم مہ رپ یمک رفام ،ریمی اتم اس یک اطتق
ںیہنریتھک،اہللاعت یےندسامنزںیمکرکدںی،رھپرضحتومیسٰہیلعامالسؾےکاپسآےئاںوہںےنرفکایل،رضحتومیسٰہیلع
امالسؾآپوکایسرطحا ےنربےکاپسےتجیھبرےہیتحٰہکاپچنامنزںیرہئی،رھپاپچنےکدعبرضحتومٰیسہیلعامالسؾےنرفاک
افراہکاےدمحم(یلصاہللہیلعفآہلفملس)ںیمےناینپوقؾینبارسالیئوکاسےسیھبمکامنزںیڑپوھااناچںیہنکیلفہفیعضوہےئگ
افراسوکوھچڑدای،اہمتریاتموتمسج،دبؿ،آھکن افراکؿ،ےکاابتعرےستہبفیعضےہذہلافا ساجؤاہمترارباہمتریامنزفں
ںیمیمکرکدےاگ،رہابریبنیلصاہللہیلعفملسربجلییکرطػدےتھکیےھتاتہکاؿےسروشرہںیلافرربجلیہیلعامالسؾاسوکاندنسپ
ںیہنرکےتےھتانچہچناپوچنںیابریھبآپوکےلےئگآپےن رعضایکاےریمےرب!ریمیاتمےکمسجانوتاںںیہافراؿ
ےکدؽافراکؿافراؿےکدبؿزمکفرںیہاسےئلمہرپفیفخترفامکیبلفدعسکیاہللاعت یٰےنرفامایہکریمےاپسابتدب یںیہن
اجیتوجںیمےنمترپرفضایکاھتفہاؾااتکلب(ولحوفحمظ)ںیمےہ،اہللےنرفامایرہیکیناکوثابدسانگےہاسےئلاپچنامنزںیوج
مترپرفضوہںیئولحوفحمظ ںیماچپس یہرںیہ،آپ رضحتومٰیسہیلعامالسؾ ےکاپسآےئ،رضحتومٰیس ہیلعامالسؾےنوپاھچ
آپ ےن ایک اہک؟ آپ ےن اہک امہرے رب ےن امہری امنز ںیم تہب یمک رفام دی رہ یکین اک دس انگ وثاب اطع ایک۔ رضحت ومٰیس ہیلع
امالسؾےناہکہکدخایکمسقںیمےنینبارسالیئےساسےسیھبمکاکاطمہبلایکاھتنکیلاںوہںےناسوکوھچڑدایذہلاولنرکا ےن

ربےکاپساجؤافراسںیمیمکرکاؤ۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاےومیس!دخایکمسقےھجما ےنےسرشؾآیت
ےہاسےئلہکںیمابرابراسےکاپساجاکچوہں۔رضحتومیسٰہیلعامالسؾےناہکرھپاہللاکانؾےلرکارتف۔رافیاکایبؿہکآپ
دیباروہےئوتاسفتقآپدجسم جاؾںیمےھت۔
رافی  :دبعازعلسینبدبعاہلل،امیلسؿ،رشکینبدبعاہلل،رضحتانبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجفاولںےساہللےکالکؾرکےناکایبؿ...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
تنجفاولںےساہللےکالکؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2364

راوی  :یحٌی ٰ ب ٩س٠امی ،٪اب ٩وہب٣ ،اٟک ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار  ،حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ

ک
وَٟ ٪ب َّ ِی َ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠اہللَ َي ُ٘و َُٔ ٢لَصِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ یَا أَصِ َ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
وَ ٪و َ٣ا َ٨َ ٟا َلَ َ٧زِضَی َیا َر ِّب َو َٗ ِس أَ ًِ َل ِيت َ َ٨ا َ٣ا ُ ٥َِ ٟت ٌِ ٔم أَ َح ّسا
ک َوا َِ ٟديِ ٍُ فٔی یَ َسیِ َ
َربَّ َ٨ا َو َس ٌِ َسیِ َ
ک ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ص َِ ١ر ٔؿيت ََُِ ٓ ٥ی ُ٘وَ ُٟ

ک ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أُح َُِّٔ ٠ًَ ١ی ٥ِ ُٜر ِٔؿ َوانٔی
 ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أََلَ أ ُ ًِ ٔلی ٥ِ ُٜأَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
َٔ ٩ِ ٣خ َِ ٔ ٘٠
و ٪یَا َر ِّب َوأَ ُّی َط ِی ٕئ أَٓ َِـ ُ
ک ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
ٓ َََل أَ ِس َد ُم ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜب ٌِ َس ُظ أَبَ ّسا
ییحیٰ نب امیلسؿ ،انب فبہ ،امکل ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر  ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ،
اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامایہک اہلل اعت ی تنجفاولں وک اکپرے اگ اے تنجفاول! تنجفاےل
وجاب دںی ےگ اے رپفرداگر! مہ احرض ںیہ الھبح  ریتے اہوھتں ںیم ےہ اہلل رفامےئ اگ ایک متولگ وخش وہ؟ فہ ولگ وجاب دںی
ےگہکاےرب!مہویکںوخشہنوہںہکبجوتےنمہوکفہزیچاطعءیکےہوجاینپولخمؼںیمےسیسکوکںیہندیوتاہللاعتٰیلرفامےئ

اگایکمتوکاسےسرتہبوکح زیچہندفں؟فہولگرعضرکںیےگہکاسےسڑبھرکوکیسنزیچوہیگ،اہللاعت یٰرفامےئاگہکںیممترپ
اینپراضدنمیانزؽرکفںاگاباسےکدعبیھبکمترپانراضہنوہںاگ۔
رافی  :ییحیٰنبامیلسؿ،انبفبہ،امکل،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
تنجفاولںےساہللےکالکؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2365

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٨ا ٠ٓ ،٪ح ،بَل ً ،٢لاء ب ٩يشار ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُٔ ٩س َ٨ا َٕ ٪ح َّسثَ َ٨ا َُِٓ ٠ی ْح َح َّسثَ َ٨ا ص ََٔل ْ ٢ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َح َّسث َ َ٨ا َُِٓ ٠ی ْح ًَ ِ٩
اَ ٪ی ِو ّ٣ا یُ َح ِّس ُث َوً ٔ َِ ٨س ُظ
ص ََٔل ٔ ٢بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔء بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِص ٔ ١ا َِ ٟبازٔیَ ٔة أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِص ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ا ِس َتأِذ َََ ٪ربَّ ُط فٔی اٟزَّ ِر َٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أََِ ٟش َت ٓ ٔ َامی ٔطئ َِت َٗا َ ٢بَل َى َو َل ٜٔىِّی أُح ُّٔب
َّ
ا ٪أَ َِ ٣ثا َ ٢ا ِٟحٔ َبا ََٔ ٓ ٢ی ُ٘و ُ ٢اہللُ ُزوَ ََٝ٧یا ابِ َ ٩آ َز َ٦
استٔ ِح َؼا ُز ُظ َٓک َ َ
است َٔوا ُُ ُظ َو ِ
اِٟط َٖ َ َ ٧باتُ ُط َو ِ
أَ ِ ٪أَ ِز َر ََ َٗا َََ ٓ ٢ب َذ َر ٓ ََبا َز َر ِ

َّ
َ
اب َز ِر َٕ َوأَ َّ٣ا ِ َ ٧ح َُِ ٠َٓ ٩ش َ٨ا
َق ٔط ًّیا أَ ِو أَ ِن َؼارٔیًّا َٓإُٔ َّ ٧ض ِ ٥أَ ِػ َح ُ
َٓإُٔ َّ ٧ط ََل ي ُِظب ٔ ٌُِ َِ َٝی ْء َٓ َ٘ا َ ٢اَلِ ِ َ
رعاب ٔ ُّی َواہللٔ ََل َتحٔ ُس ُظ َِٔل ُ َ
اب َز ِر َٕ ٓ ََـحٔ َٝأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بٔأ َ ِػ َح ٔ
دمحم نب انسؿ ،حلف ،البؽ ،اطعء نب اسیر ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،ہک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملساکیدؿوگتفگرفامرےہےھتاسفتقآپےکاپساکیداہییتیھباھٹیبوہااھت،آپےنرفامایہک
ویتنجںںیمےساکیصخش ا ےنربےساکاکتشرییکااجزتاچےہاگ،اہللاعتٰیل رفامےئاگوجھچکوتاچاتہےہایکریتےاپسوموجد
ںیہن،فہےہکاگاہں!نکیلںیماچاتہوہںہکا یتیرکفں،انچہچنفہدلجیرکےاگافرکلپےنکپھجےسےلہپاساکاانگ،افرڑبانھافرانٹک
بس وہ اجےئ اگ ،افر اہپڑفں یک رطح ےلغ ےک اابنر گل اجںیئ ےگ ،اہلل اعتٰیل رفامےئ اگ ہک اے انب آدؾ! وتاس وک ےل ےل وکح  زیچ

ریتاٹیپںیہنرھبیتکس،ارعایبےناہکایروسؽاہلل!آپوکرقیشیایااصنریاپںیئےگاسےئلہکیہیولگاکاکتشریرکےتںیہ،مہوت
اکاکتشریںیہنرکےت،ہینسرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسسنہدےی۔
رافی  :دمحمنبانسؿ،حلف،البؽ،اطعءنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتٰیلاکرفامؿہکیسکوکاہللاکرشکیتمانبؤاحالہکنمتاجےتنوہ...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعتٰیلاکرفامؿہکیسکوکاہللاکرشکیتمانبؤاحالہکنمتاجےتنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2366

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابووائ٤ً ،١زو بَ ٩جیً ،١بس اہلل

َ ِحبٔی ََٗ ١ا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٗا ََ ٢ر ُج َْ ١یا
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ ٕ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ١زٔو بِ َٔ ُ ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی َّ
اٟذٔ ِ ٧ب أَ ِٛبَ ٍُ ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َٗا َ ٢أَ َِ ٪ت ِسًُ َو ِهَّلِل ًّ ٔ ٧سا َوص َُو َخ ََٗ ََٝ٘ ٠ا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ٌّی َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ َِ ٪ت ِ٘ ُت ََ ١وََ ٟس ََ ٞخ ِظ َی َة أَ ِ٪
و ٍَ ٣َ ٪اہللٔ ِ ٔ َّ ٟضا
َی ِل ٌَ ََٗ ٌََٝ ٣َ ٥ا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ٌّی َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ِ ٪تُزَان ٔ َی ب ٔ َحٔ٠ی َٔ ٠ة َجار ََٔٓ ٞأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١ت ِؼسٔي َ٘ َضا َو َّأ ٟذ َ
یََ ٩ل َی ِسًُ َ

ُوَ ٪و ََ ٩ِ ٣ئ ٌَِ ِ ١ذََ َٟٝٔی َِٙ ٠أَثَا ّ٣ا ِاْل َی َة
و ٪اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟی َُح ََّ ٦اہللُ ِ ٔ ََّل بٔا َِ ٟح َِّ ٙو ََل یَزَِ ٧
آِ َو ََل َي ِ٘ ُتَ ُ٠
ََ

ہبیتقنبدیعس،رجری،وصنمر،اوبفالئ،رمعفنبرشلیج،دبعاہللےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکںیمےنآرضحنتیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ ایک ہک اہلل ےک زندکی وکاسن انگہ بس ےس ڑبا ےہ ،آپ ےن رفامای فہ ہی ےہ ہک وت اہلل اک رشکی انبےئ،
احالہکن اےنس ھجت وک دیپا ایک ےہ ،ںیم ےن اہک ہی تہب ڑبا انگہ ےہ نکیلاس ےک دعب وکاسن ےہ؟ رفامایفہ ہیہک وت اینپ افالد اس وخػ ےس
لتقرکدےہکریتےاسھتاھکےئیگ،ںیمےنوپاھچرھپوکاسن؟آپےنرفامایہکوتا ےنڑپفیسیکویبیےسزانرکے۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،وصنمر،اوبفالئ،رمعفنبرشلیج،دبعاہلل

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

اہللاکوقؽہکمتا ےنانگہوکاسوخػےسںیہناپھچےتےھتہکاہمترےاکؿافراہمتر...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکمتا ےنانگہوکاسوخػےسںیہناپھچےتےھتہکاہمترےاکؿافراہمتریآںیھکنافراہمتریاھکںیلاہمتریالخػوگایہدںیںیگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2367

راوی  :ح٤یسی ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور٣ ،حاہس ،ابو٤ٌ٣زً ،بس اہلل

َح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َِ ٤یس ُّٔی َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ا ِج َت ََ ٨ِ ٔ ً ٍَ ٤س
ا ِٟب َ ِیتٔ َث َ٘ ٔٔیَّا َٔ ٪و ُ َ
َق ٔطیَّا َٔ ٪و َث َ٘ف ٌّٔی َٛثٔي َ ٍ ْة َط ِح ُ ٥ب ُ ُلؤ٧ض ٔ ِٔ٠َٗ ٥ی َْ ٠ة ٓ ٔ ِ٘ ُط ُُٗ٠وبٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَ َح ُسص ُِ ٥أَ َت َز ِو َ ٪أَ َّ ٪اہللَ َي ِش َ٣َ ٍُ ٤ا
َقِ ٌّٔی أ ِو ُ َ
َ
اَ ٪ي ِش َِٔ ٍُ ٤ذَا َج َضزَِ٧ا َٓإَّٔ٧طُ َي ِش َِٔ ٍُ ٤ذَا أَ ِخ َٔ ِي َ٨ا
ِ ِ ٔ ِ ٪ک َ َ
ِ َي ِش ََ ٪ِ ٔ ِ ٍُ ٤ج َض ِزَ٧ا َو ََل َي ِش َ ٪ِ ٔ ِ ٍُ ٤أَ ِخ َٔ ِي َ٨ا َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
َن ُ٘و َُٗ ٢ا َِ ٢اْل َ ُ
ٔ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ارَ ٥ِ ٛو ََل ُجُ٠و ُزِ ٥ِ ٛاْل َی َة
و ٪أ َِ ٪ي ِظ َض َس ًََِ ٠یَ ٥ِ ٜس َِ ٥ِ ٌُٜ ٤و ََل أ ِب َؼ ُ
َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ٌَال َی َو َ٣ا ُ٨ِ ٛت َُِ ٥ت ِش َتت ٍُ َ
دیمحی ،ایفسؿ  ،وصنمر ،اجمدہ ،اوبرمعم ،دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اخہن ہبعک ےک اپس دف یفقث افر اکی
رقیشی ای دف رقیشی افر اکی یفقث اےھٹک وہےئ ،اؿ ےک وٹیپں ںیم رچیب تہب یھت (تہب ومےٹ ےھت) نکیل اؿ ےک دولں یک ھجمس مک
یھت،اؿںیمےساکیےناہکاہمتراایک ایخؽےہہکوجھچکمہوبےتلںیہاہللاعتٰیلاوکساتنسےہ،دفرسےےناہکہکمہارگزفرےسوب
ںیل وت فہ نس اتیل ےہ افر ارگ مہ آہشہ وبںیل وت فہ ںیہن اتنس ،رسیتے ےن اہک ارگ فہ اس وک نس اتیل ےہ وج مہ زفر ےس وبںیل وت اس وک یھب
ُكنْت تَ
فؿ َأؿت َْسھ ََدعَل َ ْنُک ْم َشمْعُُک ْمف َل َأ ْ ٹير ُْ
ُک۔اخل﴾االآہی۔
ےنساگوجمہآہشہوبںیلوتاسرپہیآتیانزؽوہح ﴿ َف َم ُ ْم ْس َنی ِ ُسز َ ْ
َ َ ُ
رافی  :دیمحی،ایفسؿ،وصنمر،اجمدہ،اوبرمعم،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکرہرفزفہاکیےئناکؾںیمےہ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکرہرفزفہاکیےئناکؾںیمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2368

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،حات ٥ب ٩ورزا ،٪ایوبًُ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ٕ
ُٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ َُ ٩و ِر َز َ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َِ َٛ ٢ی َ
اَ ٪ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ُق َُُ٧طُ َِ ٣ح ّـا  ٥َِ ٟيُظَ ِب
َق ُب ا ِلُٜت ُٔب ًَ ِض ّسا بٔاہللٔ َت َِ
اب اہللٔ أَ َِ
و ٪أَصِ َ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
َت ِشأ َ َُ ٟ
اب ًَ ُِٛ ٩تُبٔض ٔ َِ ٥وً ٔ َِ ٨س َُ ٔ ٛ ٥ِ ٛت ُ
یلع نبدبعاہلل،احمت نبفرداؿ،اویب،رکعہم،رضحت انبابعس ےسرفاتیرکےت ںیہاںوہں ےن اہکہکمت ولگالہ اتبےس
اؿ یک  اتوبں ےک قلعتم ویکں وپےتھچ وہ ہکبج اہمترے اپس اہلل یک  اتب وموجد ےہ وج اہلل یک امتؾ  اتوبں ےس یئن ےہ مت اس یک
التفترکےتوہاخصلےہاسںیموکح آزیمشںیہنےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،احمتنبفرداؿ،اویب،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکرہرفزفہاکیےئناکؾںیمےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2369

راوی  :ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزیً ،بیس اہلل بً ٩بساہلل ً ،بساہلل بً ٩باض

رش
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی ٔ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی ًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢یَا ََ َ ٌِ ٣

اب ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ َوَ ٔ ٛتابَُّ ٥ِ ُٜأ ٟذی أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَل َی َ٧ب ٔ ِّیَ ٥ِ ُٜػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َس ُث
و ٪أَصِ َ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ٕ َت ِشأََ ُٟ
ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َِ ٛی َ
اب َٗ ِس بَ َّسُٟوا ُٔٛ ٩ِ ٣ت ُٔب اہللٔ َوَُي َّ ٍُوا َٓ َٜتَبُوا بٔأَیِسٔیض ٔ ِ٥
اَلِ َ ِخ َبارٔ بٔاہللٔ َِ ٣ح ّـا  ٥َِ ٟيُظَ ِب َو َٗ ِس َح َّسثَ ٥ِ ُٜاہللُ أَ َّ ٪أَصِ َ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ک ثَ َ٨ّ ٤ا َّٗ ٔ ٠یَل أَ َو ََل یَ َِ ٨ضا ُ٣َ ٥ِ ٛا َجائَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜا ِِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟشأ َ َٟتٔض ٔ َََِ ٓ ٥ل َواہللٔ َ٣ا
ا ِلُٜت َُب َٗاُٟوا ص َُو ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سٔ اہللٔ َ ٔ ٟی ِظتَ ٍُوا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َرأَیِ َ٨ا َر ُج َّل ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ي ِشأ َ ُلَّ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜأ ٟذی أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢ی٥ِ ُٜ
اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،دیبعاہلل نب دبعاہلل  ،دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک اے املسمونں یک
امجتعمتالہ اتبےسویکرکنیسکزیچےکقلعتموپےتھچوہاحالہکناہمتری اتبفہےہوجاہللےناہمترےیبنرپانزؽیکےہاہللیک
بسےسیئن اتبےہاخصلےہاسںیموکح آزیمشںیہنافراہللےنمتےسایبؿایکےہہکالہ اتبےناہللیک اتوبںوکدبؽ
دایےہفہ ا ےناہوھتںےسھکلرکےتہکںیہہکہیاہللیکرطػےسےہاتہکاسےکوعضفہوھتڑی تمیفوصؽرکںیاہمترےاپس
وجملعآاکچےہایکاسےکقلعتماؿولوگںےسوپےنھچوکعنمںیہنرکاتدخایکمسقںیمےناؿولوگںںیمےسیسکوکںیہنداھکیہک
متےساؿزیچفںےکقلعتموپےتھچوہوجمترپانزؽیکیئگںیہ۔
رافی  :اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاسےکاسھتاینپزابؿوک جتکہندفافرفیحارتےتفتقآرضحنت...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاسےکاسھتاینپزابؿوک جتکہندفافرفیحارتےتفتقآرضحنتیلصاہللہیلعفملسےکااسیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2370

٣وسی ب ٩ابی ًائظہ ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،ابوًوا٧ہٰ ،

ض فٔی َٗ ِؤٟطٔ َت ٌَال َی ََل
وسی بِ ٔ ٩أَبٔی ًَائٔظَ َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٣ُ ٩

ا ٪یُ َ ِّ
تُ َ ِّ
َح ُک َط َٔت َ ِیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی ابِ ُ٩
َح ِک بٔطٔ َ ٔ ٟشاَ َ ٧
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌَُأ ٟخُ ٔ ٩ِ ٣اٟت َّ ِ٨زٔی ٔٔ ١ط َّس ّة َوک َ َ
ک َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َ ِّ
ا ٪ابِ ُ٩
ٔیس أََ٧ا أ ُ َ ِّ
ض َٓأََ٧ا أ ُ َ ِّ
ًَبَّا ٕ
َح ُُ ٛض َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢سٌ ْ
ُح ُُ ٛض َ٤ا َ ٟ
ُح ُُ ٛض َ٤ا َ٤َ ٛا ک َ َ
َک َ٤َ ٛا ک َ َ

ََح َک َط َٔت َِیطٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َََّ ١ل تُ َ ِّ
ض یُ َ ِّ
َح ُُ ٛض َ٤ا ٓ َ َّ
ک َ ٔ ٟت ٌِ َح َ ١بٔطٔ ِ ٔ َِّ ٠َ ًَ ٪ي َ٨ا َج ٌَِ ٤طُ َو ُ َِقآَ٧طُ َٗا ََ ٢ج ُِ ٌُ ٤ط
ًَبَّا ٕ
َح ِک بٔطٔ َ ٔ ٟشاَ َ ٧
ُ
ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ُقأَ ُظ َٗا ََٓ ٢ک َ َ
َقأَِ٧ا ُظ ٓ ََّاتب ٔ ٍِ ُ َِقآُ َ ٧ط َٗا َِ ٓ ٢
َاس َتُ َٟ ٍِ ٔ٤ط َوأَ ِن ٔؼ ِت ث َِّ ٠َ ًَ ٪َّ ٔ ِ ٥ي َ٨ا أَ َِ ٪ت ِ َ
فٔی َػ ِسر َٔک ث ََّ ٥ت ِ َ
ُق ُُ ُظ َٓإٔذَا َ َ
َِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
َقأَ ُظ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا
اس َت ََٓ ٍَ ٤إٔذَا اَ ِ ٧ل َٔ َٙ ٠جبِ ٍٔی ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّٔ ٥َ ٠ذَا أَ َتا ُظ ٔجبِ ٍٔی ُ
اٟش ََلِ ٦
ََ ١
َ
َقأَ ُظ
أَِ

ہبیتق نب دیعس ،اوبوعاہن ،ومٰیس نب ایب اعہشئ ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہلل ےک (وقؽ ال رحتک ہب
اسلکن)ےکقلعتمرفاتی رکےتںیہ،اںوہںےنایبؿایکہک یبن یلصاہللہیلعفآہلفملس رپفیحارتےنےستخسابر وہاتاھت افرآپ
ا ےندفونںوہٹنالہےتےھت،ھجمےسانبابعسےناہکہکںیمدفونںوہٹناہمترےاسےنمالہاتوہںسجرطحروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسا ےندفونںوہٹنالہےتےھت،دیعسےناہکہکسجرطحانبابعسریضاہللاعتٰیلہنعا ےندفونںوہٹنالہےت
ےھتایسرطحںیمیھباہمترےاسےنمالہاتوہںافرد ہرکاںوہںےنا ےنوہٹنالہےئ،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعےناہکاہلل
ل ِ ل ِ َیع
زبرگفربرت ےن آتی َ
ن ْج ٹ َ َلنِ ٹ ِش ِإ َّؿ عَ َل ْن َنا ٹَجمْعَ ُجش َفرُقْآ َن ُش﴾انزؽرفامح ،اںوہں ےن اہک ہک عمج ےس رماد ہنیس ںیم
﴿ل ُ َ ِز
تّ ْ
کنِ ٹ ِش َشا َ َ
وفحمظ رکان ےہ اتہک رھپ اس وک ڑپںیھ رھپ بج اس وک ڑپھ ںیل وت اس وک ڑپےنھ یک ریپفی ےئجیک ینع اس وک اکؿ اگل رک ےینس افر اخومش
رےیہرھپامہرےذہمہیےہ ہک آپ اس وکڑپئچںحناہچن روسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےکاپس بجربجلی آےئوتآپاس وک
ےتنسافرربجلیےتلچاجےتوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکڑپےتھسجرطحربجلیہیلعامالسؾےنڑپھرکانسایاھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،ومٰیسنبایباعہشئ،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکمتاینپابتآہتسہآہتسہرکفایزفرےسےبکشاہللدؽیکابوتںاکج...
ابب  :وتدیحاکایبؿ

اہللاکوقؽہکمتاینپابتآہتسہآہتسہرکفایزفرےسےبکشاہللدؽیکابوتںاکاجےننفاالےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2371

راوی ٤ً :ز ب ٩زرارہ ،ہظی ،٥ابوبظي ٍ ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا فٔی َٗ ِؤٟطٔ َت ٌَال َی
َح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة ًَ ِ ٩صُظَ ِی ٕ ٥أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا أَبُو بٔ ِرشٕ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أِ ٪ذَا َػلَّی
َو ََل َت ِح َض ِز بٔ َؼ ََلت َٔک َوَلَ تُ َدآ ِٔت ب ٔ َضا َٗا ََ٧ ٢زََِ ٟت َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠د َت ٕٕ ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َٓک َ َ
َ
آَ ٪و َ ٩ِ ٣أَِ٧زَ َُ ٟط َو ََ ٩ِ ٣جا َئ ب ٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ ٨َ ٔ ٟب ٔ ِّیطٔ َػلَّی
ُقآ َٔٓ ٪إٔذَا َسُ ٌَ ٔ٤ط ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ُق َ
رش َُ ٛ
وَ ٪س ُّبوا ا ِِ ُ ٟ
ب ٔأ ِػ َحابٔطٔ َر َٓ ٍَ َػ ِو َت ُط بٔا ِِ ُ ٟ
َّ
ک ٓ َََل
ک ٓ ََی ِش َ ٍَ ٤ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
آَ ٪و ََل تُ َدآ ِٔت ب ٔ َضا ًَ ِ ٩أَ ِػ َحاب ٔ َ
ُقائَتٔ َ
ُق َ
رش َُ ٛ
وََ ٓ ٪ی ُش ُّبوا ا ِِ ُ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و ََل َت ِح َضزِ بٔ َؼ ََلت َٔک أَ ِی بٔ ٔ َ

ک َسب ٔ ّیَل
ُت ِشُ ٌُ ٔ٤ض َِ ٥وابِ َت ّٔ بَي ِ َن ذََ ٔ ٟ

َ َبج ٹ
ت
ْ
ٹ
ھ
َ
ض
َ
ن ﴾ ےک
رمع نب زرارہ ،میشہ ،اوبریشب ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہلل اعت ی اک وقؽ ﴿ َفل ْزز ِ َ ل ِ َ ج
قلعتم رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک ہی آتی اس فتق انزؽ وہح  سج فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم
ےپھچ ےپھچ رےتہ ےھت بج ا ےن احصہب وک امنز ڑپاھےت وت دنلب آفاز ےس رقآؿ ڑپےتھ ،بج رشمنیک اس وک ےتنس وت رقآؿ افر اس ےک
َ َبج ٹ
ت
ْ
ٹ
ھ
َ
ض
َ
ِ
ن ﴾اخل ینعزفر ےسہن
ل
ز
ز
ااترےنفاےلافراس ےکالےنفاےل وکرباالھب ےتہکاس ےئلاہللےن ا ےن یبنوک مکحدای فہ﴿ َفل ْ َ ِ َ

ڑپےئھ ہک رشمنیک ںینس افر رقآؿ وک ربا الھب ںیہک افر ہن اانت آہشہ ڑپںیھ ہک آپ ےک اسیھت ہن نس ںیکس افر اس اک درایمین رط ہق
التشےئجیک(ینعہنتہبزفرےسڑپےئھہکرشمنیکنسںیلافرہناانتآہشہہکاسیھتیھبہننسںیکس)۔
رافی  :رمعنبزرارہ،میشہ،اوبریشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکمتاینپابتآہتسہآہتسہرکفایزفرےسےبکشاہللدؽیکابوتںاکاجےننفاالےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2372

اسٌ٤ی ،١ابواسا٣ہ ،ہظا ٦اپ٨ے واٟس سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ً :بیس اہلل بٰ ٩

َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٧زََِ ٟت َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َو ََل
ئ
اٟس ًَا ٔ
َت ِح َض ِز بٔ َؼ ََلت َٔک َو ََل تُ َدآ ِٔت ب ٔ َضا فٔی ُّ
دیبعاہللنباامسلیع،اوبااسہم ،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہک
َ َبج ٹ
ت
ْ
ٹ
ھ
َ
ض
َ
ن﴾داعےکابرےںیمارتیےہ۔
ہیآتی﴿ َفل ْزز ِ َ ل ِ َ
رافی  :دیبعاہللنبالیعٰمس،اوبااسہم،اشہؾا ےنفادلےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکمتاینپابتآہتسہآہتسہرکفایزفرےسےبکشاہللدؽیکابوتںاکاجےننفاالےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2373

راوی  :اسحا ،ٚابوًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َح ُ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اَ ٚح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕ ٥أَ ِخبَ ٍََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ

َّ
َّ
ُقآ َٔ ٪و َزا َز َُيِ ٍُ ُظ َی ِح َضزُ بٔطٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَِ ٟ ٥َ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی َت َِ َّ٩بٔا ِِ ُ ٟ

ااحسؼ،اوباعمص،انبرججی،انباہشب،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکوجصخش رقآؿوکوخشآفازےسںیہنڑپاتھفہمہںیمےسںیہنافردفرسےولوگںےناانتزایدہایبؿایکہکاس
وکزفرےسںیہنڑپاتھ۔

رافی  :ااحسؼ،اوباعمص،انبرججی،انباہشب،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکاکیصخشسجوکاہللےنرقآؿدایافرفہاسوکر...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکاکیصخشسجوکاہللےنرقآؿدایافرفہاسوکراتدؿڑپاتھراتہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2374

راوی ٗ :تيبہ ،جزیز ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل
َّ
آُ َٓ ٪ض َو یَ ِتُ٠و ُظ آَ٧ا َئ َّ
ٔیت ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا أُوت َٔی
اِ ٠ٟی َٔ ١وآَ٧ا َئ اَ ٨َّ ٟضارٔ َٓ ُض َو َي ُ٘و َُِ ٟ ٢و أُوت ُ
ُق َ
َت َحا ُس َس َِٔل فٔی اث ِ ََ ٨تي ِ ٔن َر ُج ْ ١آ َتا ُظ اہللُ ا ِِ ُ ٟ
١
َ ١و َر ُج ْ ١آ َتا ُظ اہللُ َّ ٣اَل َٓ ُض َو یُ ُِ ُ٘ ٔٔ ٨ط ف ٔی َح ِّ٘طٔ ٓ ََی ُ٘و َُِ ٟ ٢و أُوت ُ
ٔیت ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا أُوت َٔی ًَُِ ٠ٔ٤ت ٓ ٔیطٔ ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا ًِ َُ ٤
َص َذا َُِ ٠ٌََ ٟٔت َ٤َ ٛا َئ ٌَِ ُ
ہبیتق ،رجری ،اشمع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیلہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےنایبؿ ایکہک روسؽاہلل ےن رفامای
ہک(دسح)رکشرصػدفوصخشںرپایک اجاتکسےہ اکی فہصخشسجوکاہللےنرقآؿدای وہافر فہ اس وکراتدؿ التفت رکاتوہ
افردفرساےہکاگاکشےھجمیھبدایاجاتوتیھبفاسییہرکاتاسیجفہرکاتےہدفرسافہآد یسجاہللےنامؽدایوہافرفہاےساسےکقح
ںیمرخچرکاتوہافردفرساےہکہکاکشےھجمیھبہیاتلموجاےسدایایگےہوتںیمیھبفیہرکاتوجہیرکاتےہ۔
رافی  :ہبیتق،رجری،اشمع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ

یبنیلصاہللہیلعفملساکاراشدہکاکیصخشسجوکاہللےنرقآؿدایافرفہاسوکراتدؿڑپاتھراتہےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2375

راوی ً :لی بً ٩بساہلل  ،سٔیا ، ٪زہزی  ،سا٥ٟ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َح َش َس ِ ٔ ََّل
اِ ٠ٟی َٔ ١وآَ٧ا َئ اَ ٨َّ ٟضارٔ َو َر ُج ْ ١آ َتا ُظ اہللُ َّ ٣اَل َٓ ُض َو یُ ُِ ُ٘ ٔٔ ٨ط آَ٧ا َئ َّ
آُ َٓ ٪ض َو یَ ِتُ٠و ُظ آَ٧ا َئ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
ُق َ
فٔی اث ِ ََ ٨تي ِ ٔن َر ُج ْ ١آ َتا ُظ اہللُ ا ِِ ُ ٟ
َک ا َِ ٟدب َ َ ٍ َوص َُو َٔ ٩ِ ٣ػ ٔحیحٔ َحسٔیثٔطٔ
َوآَ٧ا َئ اَ ٨َّ ٟضارٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت ُسٔ َِی َ
اَ ٣ٔ ٪ز ّارا  ٥َِ ٟأَ ِس َُ ٌِ ٤ط َی ِذ ُ ُ
یلع نب دبعاہلل ،ایفسؿ ،زرہی ،اسمل ا ےنفادل ےس فہ یبن یلص اہللہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہآپ ےن رفامای ہک دسح رصػ دف
وصخشںرپایکاجاتکسےہ اکیفہصخشےسجاہللےنرقآؿدایافرفہاسوکراتدؿڑپاتھےہافردفرسافہصخشسجوکاہللےنامؽدای
افرفہاےسدؿراترخچرکاتوہ۔یلعنبدبعاہللےناہکہکںیمےنایفسؿےسدعتمدابرانسنکیلاؿوکاربخانےکظفلےکاسھتایبؿ
رکےتوہےئںیہنانساحالہکناؿیکحیحصدحوثیںںیمےسےہ۔
رافی  :یلعنبدبعاہلل،ایفسؿ،زرہی،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعت یاکوقؽہکاےروسؽاچنہپدےئجیوجآپرپآپےکربیکرطػےسااتراایگ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاےروسؽاچنہپدےئجیوجآپرپآپےکربیکرطػےسااتراایگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2376

راوی ٓ :ـ ١ب ٩يٌ٘وب ًبساہلل ب ٩جٌَف رِیٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪سٌیس بً ٩بیس اہلل ث٘فی ،بُک بً ٩بساہلل ٣زنی و زیاز ب٩

جبي ٍ ب ٩حیہہ ،جبي ٍ ب ٩حیہ ،حرضت ِ٣ي ٍہ ب ٩طٌبہ

وب َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ ََفٕ اَّ ٟزِ ُِّّی َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اہللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َّ
ُک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ُّی َوزٔیَا ُز بِ ُُ ٩ج َبيِ ٍ ٔبِ َٔ ٩ح َّی َة ًَ ُِ ٩ج َبيِ ٍ ٔبِ َٔ ٩ح َّی َة َٗا َ ٢ا ِِٔ٤ُ ٟي َ ٍةُ أَ ِخب َ َ ٍَ ٧ا َ٧ب ٔ ُّي َ٨ا َػلَّی اہللُ
اٟث َ٘ف ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا بَ ِ ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ر َٔسا َٟةٔ َربِّ َ٨ا أََّ٧طُ َُٗ ٩ِ ٣تٔ َ٨َّ ٣ٔ ١ا َػ َار ِلٔ َی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
 لضنبوقعیبدبعاہللنبرفعجریق ،رمتعنبامیلسؿ،دیعسنبدیبعاہللیفقث،رکبنبدبعاہللجاینفزایدنبریبجنبختہہ،ریبجنب
ہیح ،رضحت ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک امہرے دخا ربمغیپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ےس
امہرےرپفرداگرےکاغیپؾےکقلعتمربخدیہکمہےسوجصخشلتقایکایگفہتنجںیماجےئاگ۔
رافی   :لض نب وقعیب دبعاہلل نب رفعج ریق  ،رمتع نب امیلسؿ ،دیعس نب دیبع اہلل یفقث ،رکب نب دبعاہلل جاین ف زاید نب ریبج نب
ختہہ،ریبجنبہیح،رضحتریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاےروسؽاچنہپدےئجیوجآپرپآپےکربیکرطػےسااتراایگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2377

اسٌ٤ی ،١طٌيیَّ٣ ،سو ،ٚحرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :ح٤س ب ٩یو سٰٕ ،

َّ
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرضٔ َی اہللُ ًَ َِ ٨ضا َٗاَِ ٟت َ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ٔ ِ ٩ِ ًَ ٪س َ٤اً ٔی َ ٩ِ ًَ ١اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ک أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٛ ٥َ ٠ت ََ ٥ط ِیئّا َو َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟس ُّٔی َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی َ١
َح َّسثَ َ
َّ
ک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٛ ٥َ ٠ت ََ ٥ط ِیئّا ٔ٩ِ ٣
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ََ ٩ِ ٣ح َّسثَ َ
بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ِّک َوِ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تٔ ٌَِ ِ٤ََ ٓ ١ا بَ ََّ ِِ ٠ت ر َٔسا ََ ٟت ُط
ک َٔ ٩ِ ٣رب َ
ا َِ ٟووِ ٔی ٓ َََل ُت َؼ ِّس ِٗ ُط ِ ٔ َّ ٪اہللَ َت ٌَال َی َي ُ٘و َُ ٢یا أَ ُّی َضا اَّ ٟز ُسو ُ ٢بَ ِّ٣َ ِّ ٠ا أُِ٧ز ٔ ََِ ِٟٔ ٢ی َ

دمحم نب وی  ف ،اامسلیع ،یبعش ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک اہک وج صخش مت
ےسہیایبؿرکےہکدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفیحےسھچکاپھچایل(دفرسیدنس)دمحم،اوباعرم،اعرمدقعی،ہبعش،اامسلیعنب
ایب اخدل ،یبعش ،رسم ف ؼ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ہک وج صخش مت ےس ہی ےہک ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفیحےسھچکاپھچایلےہوتاسوکاچسہنانھجمساسےئلاہللاعت یٰرفاماتےہہکاےروسؽآپاچنہپ
دےئجیوجھچکآپےکربےکرطػےسااتراایگےہافروتےنااسیہنایکوتآپےناساکاغیپؾہناچنہپای۔
رافی  :دمحمنبوی ف،الیعٰمس،یبعش،رسمفؼ،رضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاعت یاکوقؽہکاےروسؽاچنہپدےئجیوجآپرپآپےکربیکرطػےسااتراایگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2378

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ،جزیز ،اً٤ع ،ابووائ٤ً ،١زو بَ ٩جیً ،١بس اہلل

َ ِحبٔی ََٗ ١ا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٗا ََ ٢ر ُج َْ ١یا
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اَلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ ٕ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ١زٔو بِ َٔ ُ ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ُّی َّ
ک َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ِی َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ َِ ٪ت ِ٘ ُت ََ ١وََ ٟس َک ََ ٣دا َٓ َة أَ ِ٪
اٟذٔ ِ ٧ب أَ ِٛبَ ٍُ ً ٔ َِ ٨س اہللٔ َٗا َ ٢أَ َِ ٪ت ِسًُ َو ِهَّلِل ًّ ٔ ٧سا َوص َُو َخ ََ َ٘ ٠

آِ َوَلَ
ک َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ِی َٗا َ ٢أَ ِ ٪تُزَان ٔ َی َحٔ٠ی ََ ٠ة َجارٔ َک َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ َت ِؼسٔي َ٘ َضا َو َّأ ٟذ َ
َی ِل ٌَ ََ ٌَ ٣َ ٥
یََ ٩ل َی ِسًُ َ
و ٍَ ٣َ ٪اہللٔ ِ ٔ َّ ٟضا َ َ
اب ِاْل َی َة
ُوَ ٪و ََ ٩ِ ٣ئ ٌَِ ِ ١ذََ ٔ ٟ
و ٪اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟی َُح ََّ ٦اہللُ ِ ٔ ََّل بٔا َِ ٟح َِّ ٙو ََل َیزَِ ٧
َي ِ٘ ُتَ ُ٠
ک یَ َِٙ ٠أَثَا ّ٣ا ي َُـا ًَ ِ
ٕ َُ ٟط ا َِ ٌَ ٟذ ُ

ہبیتق نبدیعس ،رجری،اشمع ،اوبفالئ،رمعف نبرشلیج ،دبعاہللےسرفاتیرکےت ںیہہک اکیصخش ےنوپاھچایروسؽ اہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکؿاسانگہبسےسڑباےہ،آپےنرفامایہیہکوتاہللاکرشکیانبےئاحالہکناسےنھجتوکدیپاایکےہوپاھچرھپوکؿ
اس؟رفامایہیہکوتاینپافالدوکاسڈرےسلتقرکدےہکریتےاسھتاھکےئیگ،وپاھچرھپوکؿاس؟رفامایہیہکوتا ےنڑپفیسیکویبی
ےس زانرکے وت اہلل اعت یٰاسیک دصتقی رکےت وہےئ ہیآتی ااتریہک ﴿افر وج اہللےکاسھت یسکدفرسے وبعمد وک ںیہن اکپرےت

افرہنیسکاجؿوکےسجاہللےن جاؾایکےہانقحلتقرکےتافرہنزانرکےتںیہافرسجےنااسیایک﴾اخل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،اشمع،اوبفالئ،رمعفنبرشلیج،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکآپد ہدےیجیہکوتراتالؤافراسوکڑپوھ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکآپد ہدےیجیہکوتراتالؤافراسوکڑپوھ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2379

راوی ً :بساً ،٪بساہلل  ،یو٧ص ،زہزی ،سا  ،٥ٟاب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسا ُ ٪أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َ ٍنٔی َسا ٩ِ ًَ ٥ْ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
وب َّ
 ١اَّ ٟت ِو َراة ٔ
َٕ ٔ ٩ِ ٣اَلِ ُ َ٤َ َٛ ٥ٔ ٣ا بَي ِ َن َػ ََلة ٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ُغ ٔ
اٟظ ِٔ ٤ص أُوت َٔی أَصِ ُ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َ َّ ٧ِٔ ٢ا َب َ٘ا ُُ َُٔ ٓ ٥ِ ٛیَ ٩ِ ٤سَ ٠
ْص ِلٔ َی ُ ُ
ِ ١اْلِٔ٧حٔی ِٔ ١اْل ِٔ٧حٔی َُ٠ٔ٤ٌََ ٓ ١وا بٔطٔ َحًَّی
ٕ اَ ٨َّ ٟضا ُر ث ُ ََّ ًَ ٥حزُوا َٓأ ُ ًِ ُلوا ٗٔي َ ٍاكّا ٗٔي َ ٍاكّا ث ُ َّ ٥أُوت َٔی أَصِ ُ
اَّ ٟت ِو َرا َة ٓ ٌََُ٠ٔ٤وا ب ٔ َضا َحًَّی اَ ِ ٧ت َؼ َ
ُ
آ٠ِ ٔ٤ٌََ ٓ ٪ت ُِ ٥بٔطٔ َحًَّی َُغبَ ِت َّ
ُ
اٟظ ُِ ٤ص َٓأ ُ ًِ ٔليت ُِٔٗ ٥ي َ ٍاكَي ِ ٔن
ُق َ
ُػ َِّ ٠ی ِت ا ُِ ِ ٌَ ٟ
ْص ث ُ ََّ ًَ ٥حزُوا َٓأ ًِ ُلوا ٗٔي َ ٍاكّا ٗٔي َ ٍاكّا ث ُ َّ ٥أوت ٔيت ُِ ٥ا ِِ ُ ٟ
َ
ئ أَ َٗ ُّ٨َّ ٣ٔ ١ا ًَ ََّ ٤ل َوأَ ِٛثَ ٍُ أَ ِج ّزا َٗا َ ٢اہللُ َص ِ ١هَ ُ ٤َِ ٠تَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜح َِّ٘ ٥ِ ُٜط ِیئّا َٗاُٟوا َلَ َٗا َُ َٓ ٢ض َو
اب َص ُؤ ََل ٔ
 ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ٗٔي َ ٍاكَي ِ ٔن َٓ َ٘ا َ ٢أَصِ ُ

ٓ َِـلٔی أُوت ٔیطٔ َ ٩ِ ٣أَ َطا ُئ

دبعاؿ ،دبعاہلل  ،ویسن ،زرہی ،اسمل ،انب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک اہمتری اقب سگہتش اوتمں ےک اقمہلب
ںیمایسیےہےسیجامنزرصعےسرغفبآاتفبکتاکفتقےہ،وتراتفاولںوکوتراتدییئگوتاںوہںےناسرپلمعایکاہیںکت
ہکدفرہپاکفتقآایگ،رھپفہولگاعزجوہےئگوتاؿوکاکیریقاطالم،رھپالیجنفاولںوکالیجندییئگوتاؿولوگںےناسرپلمعایک
اہیں کتہکرصعیکامنزڑپیھیئگرھپفہاعزجوہےئگوتاؿوکیھباکیاکیریقاطالم،رھپمتولوگںوکرقآؿدایایگمتولوگںےناس

رپلمعایکاہیںکتہکآاتفبرغفبوہایگوتمتولوگںوکدفدفریقاطےلم،الہ اتبےناہکہکاؿولوگںےنمہےساکؾمکےیکافر
ارجت زایدہ اپح  ،اہلل اعت یٰ ےن رفامای ایک ںیم ےن اہمترے قح ںیم وکح  یمکیک ےہ ،اؿ ولوگں ےن اہک ںیہن ،اہلل اعتٰیل ےن رفامایہک ہی
ریما لضےہسجوکاچاتہوہںداتیوہں۔
رافی  :دبعاؿ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،اسمل،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسارماکایبؿہکیبنیلصاہللفملسےنامنزوکلمعرفامای۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اسارماکایبؿہکیبنیلصاہللفملسےنامنزوکلمعرفامای۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2380

راوی  :س٠امی ،٪طٌبہ ،وٟیس( ،زوَسی س٨س) ًبازہ ب ٩يٌ٘وب اسسیً ،باز بً ٩و ا ،٦طيبانی ،وٟیس بً ٩یزار ،ابوً٤زو
طيبانی ،حرضت اب٣ ٩شٌوز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب اَلِ َ َسس ُّٔی أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَبَّا ُز بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَّ ٩ِ ًَ ٔ ٦
اٟظ ِي َبان ٔ ِّی
َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس ح و َح َّسثَىٔی ًَبَّازُ بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ٔ ٩ا ِِ ٌَ ٟیزَارٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َّ
اٟظ ِي َبان ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َٗ ١ا َ ٢اٟؼَّ ََلةُ َ ٔ ٟو ِٗت َٔضا َوب ٔ ُّز ا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ ٔ ٩ث ُ َّ ٥ا ِٟحٔ َضازُ فٔی َسبٔی ٔ ١اہللٔ
أَ ُّی اَلِ َ ًِ َ٤ا ٔ ٢أَٓ َِـ ُ

امیلسؿ،ہبعش،فدیل(،دفرسیدنس)ابعدہنبوقعیبادسی،ابعدنبوعاؾ،ابیشین،فدیلنبغزار،اوبرمعفابیشین،رضحتانبوعسمد
ریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہ اںوہںےنایبؿایکاکیصخشےنآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکوکؿاس
لمعا لضےہ،آپےنرفامایامنزا ےنفتقرپڑپانھافرفادلنیےکاسھتیکینرکان،رھپدخایکراہںیماہجدرکان۔
رافی  :امیلسؿ ،ہبعش ،فدیل( ،دفرسی دنس) ابعدہ نب وقعیب ادسی ،ابعد نب وع اؾ ،ابیشین ،فدیل نب غزار ،اوبرمعف ابیشین ،رضحت

انبوعسمدریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکااسنؿتہبیہربھگاٹہفاالدیپاایکایگ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکااسنؿتہبیہربھگاٹہفاالدیپاایکایگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2381

راوی  :ابو ا٤ٌ٨ٟا ،٪جزیز ب ٩حاز ،٦حش٤ً ،٩زو ب ٩تِ٠ب

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦ا َِ ٟح َش َٔ ٩ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ت َِِ ٔ ٠ب َٗا َ ٢أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
یََ ٓ ٩ب َُ َِ ٠ط أَُ َّ ٧ض ًَِ ٥تَبُوا َٓ َ٘ا َِ ٢نِّٔی أ ُ ًِ ٔلی اَّ ٟز ُج ََ ١وأَ َز َُ اَّ ٟز ُج ََ ١و َّأ ٟذی أَ َز َُ أَ َح ُّب ِلٔ َ َّی َّٔ ٩ِ ٣أ ٟذی
آِ َ
آَ ٢أ َ ًِ َلی َٗ ِو ّ٣ا َو َٔ َ ٍَ ٨َ ٣
َْ ٣

 ١أَٗ َِوا ّ٣ا ِلٔ َی َ٣ا َج ٌَ َ ١اہللُ فٔی ُُٗ٠وبٔض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ِِٟٔى َی َوا َِ ٟديِ ٍ ٔ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
أ ُ ًِ ٔلی أ ُ ًِ ٔلی أَٗ َِوا ّ٣ا ٤َ ٔ ٟا فٔی ُُٗ٠وبٔض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا َِ ٟحزَ َٔ َوا َِ ٟض ََ ٍٔ ٠وأَک ٔ ُ
ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ت َِِ ٔ ٠ب َٓ َ٘ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو َ٣ا أُح ُّٔب أَ َّ ٪لٔی بٔکَٔ ٤َ ٔ ٠ة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ح َِ ٤ز ا٥ٔ ٌَ ٨َّ ٟ
اوباامعنلؿ،رجرینباحزؾ،نسح،رمعفنببلغتےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسھچک
امؽآایوتآپےنھچکولوگںوکدایافرھچکولوگںوکںیہندای،آپوکہیربخیلمہکولگانراضوہےئگںیہوتآپےنرفامایںیمیسکوک
داتیوہں افر یسکوکںیہنداتی احالہکنےسج ںیمںیہنداتیوہں فہ ےھجماسےسزایدہوبحمب وہاتےہسج وکداتیوہںںیم اؿولوگں وک
اس ےئل داتی وہں ہک اؿ ےک دولں ںیم ربھگاٹہ افر ےب ینیچ وہیت ےہ (افر ںیہنج ںیہن داتی) اؿ وک اس ےب اینزی افر الھبح  ےک
وحاےلرکداتیوہںوجاہلل ےن اؿےکدولں ںیمڈاؽدی ےہ۔رمعف نببلغتاںیہن ںیمےسےہرمعفےن اہکہک ںیمدنسپںیہنرکات
ہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےملکےکاجبےئریمےاپسرسخافٹنوہ۔
رافی  :اوباامعنلؿ،رجرینباحزؾ،نسح،رمعفنببلغت

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

یبناپکیلصاہللفملساکا ےنرپفرداگرےسذرکفرفاتیرکےناکایبؿ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبناپکیلصاہللفملساکا ےنرپفرداگرےسذرکفرفاتیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2382

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٟز حی ،٥ابوزیس سٌیس ب ٩ربیٍ ہزوی ،طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّح ٔٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزیِ ٕس َسٌٔی ُس بِ ُ ٩اَّ ٟزب ٔی ٍٔ ا َِ ٟض َزو ٔ ُّی َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ

ُق َب ٔ٣ىِّی
ُقبِ ُت َِِٔ ٟیطٔ ذ ٔ َرا ًّا َؤِذَا َت َ َّ
ُق َب ا ِِ ٌَ ٟب ُس ِلٔ َ َّی ٔطب ِ ّ ٍا َت َ َّ
ًَ ِ٨طُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِزؤیطٔ ًَ َِ ٩ربِّطٔ َٗا َِٔ ٢ذَا َت َ َّ
ُقبِ ُت ٔ٨ِ ٣طُ بَا ًّا َؤِذَا أَ َتانٔی َِ ٣ظ ّیا أَ َت ِي ُتطُ َص ِز َو َّ ٟة
ذ ٔ َرا ًّا َت َ َّ

دمحم نب دبعارلمیح ،اوبزدیدیعس نب رعیب رہفی ،ہبعش ،اتقدہ ،اسن ریض اہلل اعتٰیلہنع یبن ےس ،آپ ا ےن رب ےس رفاتی رکےت ںیہ
ہکدخاےنرفامایہکبجدنبہھجمےساکیابتشلرقبیوہاتےہوتںیماسےساکیسگرقبیوہاتوہںافرھجمےساکیسگرقبی
وہاتےہوتںیماسےساکیابع(دفونںاہوھتںاکالیھپؤ)رقبیوہاتوہںافربجفہریمےاپسلچرکآاتےہوتںیمدفڑرکآات
وہں۔
رافی  :دمحمنبدبعارلمیح،اوبزدیدیعسنبرعیبرہفی،ہبعش،اتقدہ،اسنریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبناپکیلصاہللفملساکا ےنرپفرداگرےسذرکفرفاتیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2383

راوی ٣ :شسز ،یحٌی  ،تییم ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ ابوہزیزہ

ََک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩اٟت َّ ِی ٔ ِّ
یم ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َٗا َُ ٢ربَّ َ٤ا ذ َ َ
ُقبِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ط بَا ًّا أَ ِو بُو ًّا َو َٗا ََ ٌِ ٣ُ ٢تْ ٔ٤ز َسُ ٌِ ٔ٤ت
ُق َب ٔ٣ىِّی ذ ٔ َرا ًّا َت َ َّ
ُقبِ ُت ٔ٨ِ ٣طُ ذ ٔ َرا ًّا َؤِذَا َت َ َّ
ُق َب ا ِِ ٌَ ٟب ُس ٔ٣ىِّی ٔطب ِ ّ ٍا َت َ َّ
ِٔذَا َت َ َّ
أَبٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِزؤیطٔ ًَ َِ ٩ربِّطٔ ًَزَّ َو َج َّ١

دسمد ،ییحی  ،یمیت ،اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یئک ابر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایےہہکاہللاعتٰیلےنرفامایہکبجدنبہھجمےساکیابتشلرقبیوہوتںیماسےکاکیسگرقبیوہاتوہںافربجفہ
ریمےاکیسگرقبیوہاتےہوتںیماسےکاکیابعرقبیوہاتوہں(دفونںاہوھتںاکالیھپؤ)افر رمتعےناہکںیمےنا ےنفادل
ےس انس ،اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس افر آپ ا ےن رپفرداگر ےس
رفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دسمد،ییحی،یمیت،اسننبامکلریضاہللاعتٰیلہنعاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبناپکیلصاہللفملساکا ےنرپفرداگرےسذرکفرفاتیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2384

راوی  :آز ،٦طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩زیاز ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا آ َز َُ ٦ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِزؤیطٔ ًَ ِ٩
وٖ ٓ َٔ ٥اٟؼَّ ائ ٔٔ ٥أَك ِ َی ُب ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ٔ ٩ِ ٣رٔیحٔ ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک
َربَِّٗ ٥ِ ُٜا َٟٔ ٢کَُ َّٔ َٛ ١ٕ ٤َ ًَ ِّ١ار ْة َواٟؼَّ ِو ُ ٦لٔی َوأََ٧ا أَ ِجزٔی بٔطٔ َو َُ ٟد ُُ ٠

آدؾ ،ہبعش ،دمحم نب زاید ،اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس ،آپ ا ےن رب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اہلل
اعت ی ےن رفامایہک رہلمع ےک ےیل افکرہ وہات ےہ افر رفزہ ریمے ےیل ےہ افر ںیم یہاس اک دبہلداتی وہں افر رفزہ دار ےک ہنمیکوب
اہللوککشمیکوخوبشےسیھبزایدہدنسپےہ۔
رافی  :آدؾ،ہبعش،دمحمنبزاید،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبناپکیلصاہللفملساکا ےنرپفرداگرےسذرکفرفاتیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2385

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩ز ،طٌبہٗ ،تازہ ( ،زو َسی س٨س) خ٠یٔہ ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازہ  ،ابواٌٟاٟیہ ،ابً ٩باض رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ح و َٗا َ ٢لٔی َخٔ٠ی َٔ ُة َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٓ ٥َ ٠امی َی ِزؤیطٔ ًَ َِ ٩ربِّطٔ َٗا َََ ٢ل یَ َِ ٨بغٔی ِ ٌَ ٔ ٟب ٕس أَ َِ ٪ي ُ٘و َ٢
ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی ٔة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُِٔ َّ ٧ط َخي ِ ْ ٍ ٔ ٩ِ ٣یُوَُ ٧ص بِ َّٔ ً٣َ ٩ی َو َن َش َبطُ ِلٔ َی أَبٔیطٔ
صفحنبرمع،ہبعش،اتقدہ(،دفرسیدنس)ہفیلخ،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،اوبااعلہیل،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنعآرضحنتیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےس ،آپ ا ےن رپفرداگر ےس وج رفاتی رکےت ںیہاس ںیم رفامےتںیہہک اہلل اعت ی ےن رفامای ہک یسکدنبے ےک
ےئلانمبسںیہنہکفہہیےہکہکںیمویسننبیتمٰےسا لضوہںافرویسنہیلعامالسؾوکاؿےکفادلیکرطػوصنمبایک۔
رافی  :صفحنبرمع،ہبعش،اتقدہ(،دفرسیدنس)ہفیلخ،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،اوبااعلہیل،انبابعسریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبناپکیلصاہللفملساکا ےنرپفرداگرےسذرکفرفاتیرکےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2386

راوی  :اح٤س بَ ٩یح ،طبابہ ،طٌبہٌ٣ ،اویہ بَ ٩قہً ،بساہلل ب٣ ١ِٔ٣ ٩زنی

َسیِ ٕخ أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َط َبابَ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ ََّٔ ُ ٩ق َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ِّی َٗا ََ ٢رأَیِ ُت
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ُ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ ًَل َی َ٧ا َٗ ٕة َُ ٟط َي ِ ُ
َ
َف َّج ٍَ ٓ َٔیضا َٗا َ ٢ث ُ َّ٥
َ
ُقأ ُس َور َة ا ِِ َٔ ٟتحٔ أ ِو ُٔ ٩ِ ٣س َورة ٔا ِِ َٔ ٟتحٔ َٗا ََ َ ٢
َ َ
اض ًََِ ٠یَ َٟ ٥ِ ُٜز َّج ٌِ ُت َ٤َ ٛا َر َّج ٍَ ابِ ُ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩یَ ِحکٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َقائ َ َة ابِ َٔ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩و َٗا ََِ ٟ ٢و ََل أَ ِ ٪یَ ِح َت ٍَ ٔ٤اُ ٨َّ ٟ
َقأ ٌَُ ٣اؤیَ ُة یَ ِحکٔی ٔ َ
َ

اَ ٪ت ِز ٔجی ٌُ ُط َٗا َ ٢آ آ آ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت
ٕک َ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت ٌَ ٤ُ ٔ ٟاو ٔ َی َة َِ ٛی َ

ادمح نب ٹ
رسي ،ابشہب ،ہبعش ،اعمفہی نب رقہ ،دبعاہلل نب لفغم جاین ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل وک حتف ںیم اینپ
افینٹن رپوسارداھکیآپ وسرۃحتفڑپھرےہ ےھت ای اہکہک وسرۃحتف ےس ڑپھرےہےھت،رھپ آپ ےن ہیآںیتیدفابرہ ،ہس ابرہڑپںیھ،
ہبعشاکایبؿےہہکرھپاعمفہیےنابلفغمیکرقاتیکلقنرکےتوہےئڑپاھافراہکہکارگولگاہمترےاپساےھٹکہنوہاجےت
وت ںیم اس وک دفابرہ ہس ابرہ ڑپاتھ ،سج رطح انب لفغم ےن دفابرہ ہس ابرہ ڑپاھ اھت ہبعش اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اعمفہی ےس وپاھچ ہک
اںوہںےنرتحیجسکرطحیکیھتاںوہںےنآ،آ،آ،نیتابراہک۔
رافی  :ادمحنبرشحی،ابشہب،ہبعش،اعمفہینبرقہ،دبعاہللنبلفغمجاین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

`وتراتفدرگیبتکاہیہلیکرعیبافردفرسیزابونںںیمریسفتےکاجزئوہےناکایبؿ...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
`وتراتفدرگیبتکاہیہلیکرعیبافردفرسیزابونںںیمریسفتےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2387

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩زً ،لی ب٣ ٩بارک ،یحٌٰی بٛ ٩ثي ٍ ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٛثٔي ٍ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی
ََّسوَ َ ٧ضا بٔا َِ ٌَ ٟزب ٔ َّی ٔة َٔلَصِ ِٔ ١اْل ٔ ِس ََلَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
 ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
ا ٪أَصِ ُ
ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
ُقُ َُ ٪اَّ ٟت ِو َرا َة بٔا ٌِٔ ٟب ِ َ ٍاَّ ٔ ٧ی ٔة َو ُئ ِّ ُ
اب َي ِ َ
اب َو ََل تُ َِّ ٜذبُوص َُِ ٥وُٗوُٟوا آ َ٨َّ ٣ا بٔاہللٔ َو َ٣ا أُِ٧ز ٔ َِ ٢اْل َی َة
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ُت َؼ ِّسُٗوا أَصِ َ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ

دمحمنباشبر،نامثؿ نبرمع ،یلع نبشابرک،ییحی نبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریض اہللاعتٰیلہنع ےسرفاتی رکےتںیہاںوہں
ےنایبؿایکہکالہ اتبوتراتوکربعاینزابؿںیمڑپےتھےھتافراملسمونںےکےئلاسیکریسفترعیبںیمرکےتےھتوتروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکالہ اتبیکہنوتدصتقی رکف افرہناؿیکذکتبیرکف افروہک مہاہللرپافراسیکزیچ رپوجانزؽ
یکیئگاامیؿالےئاخل۔
ب
رافی  :دمحمنباشبر،نامثؿنبرمع،یلعنبشابرکٰ ،حتینبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتراتفدرگیبتکاہیہلیکرعیبافردفرسیزابونںںیمریسفتےکاجزئوہےناکایبؿ...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
وتراتفدرگیبتکاہیہلیکرعیبافردفرسیزابونںںیمریسفتےکاجزئوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2388

اسٌ٤ی ،١ایوب ٧آٍ ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ
راوی ٣ :شسزٰ ،

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢أتُ ٔ َی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َح َّسث َ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
و ٪بٔض ٔ َ٤ا َٗاُٟوا نُ َش ِّد ُُ ٥و ُجو َص ُض َ٤ا َوِ ُ ٧دزٔیض ٔ َ٤ا َٗا ََٓ ٢أِتُوا بٔاَّ ٟت ِو َراة ٔ
ب ٔ َز ُج َٕ ١وا َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ َٗ ِس َزَ َ ٧یا َٓ َ٘ا ََِ ٠ٟٔ ٢ی ُضوز ٔ َ٣ا َت ِؼ ََ ٌُ ٨

َٓا ِتُ٠و َصا ِ ٔ ِ٨ِ ُٛ ٪ت َُِ ٥ػازٔٗٔي َن َٓ َحاُُا َٓ َ٘اُٟوا َ ٔ ٟز ُج ٕ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ١یَ ِز َؿ ِو ََ ٪یا أَ ًِ َو ُر ِ ِ
َُقأَ َحًَّی اَ ِ ٧ت َهی ِلٔ َی َِ ٣وؿ ٍٕٔ َٔ ٨ِ ٣ضا ٓ ََو َؿ ٍَ َی َس ُظ
اَقأ ٓ َ َ
َ
َف َٓ ٍَ َی َس ُظ َٓإٔذَا ٓ ٔیطٔ آ َی ُة اَّ ٟز ِج َٔ ٥تُ٠و ُح َٓ َ٘ا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س ِ ٔ ََِّ ٠ًَ ٪یض ٔ َ٤ا اَّ ٟز ِج ََ ٥و َل ٔ٨َّ ٜا ُ٧کَات ُٔ٤طُ بَ ِي َ٨َ ٨ا َٓأ َ ََ ٣ز
ًََِ ٠یطٔ َٗا َِ ٢ار َٓ ٍِ َی َس َک َ َ
َفأَیِ ُت ُط یُ َحاُ ٔ ٧ئ ًََِ ٠ی َضا ا ِٔ ٟح َح َار َة
بٔض ٔ َ٤ا َ ُ
َف ٔج َ٤ا َ َ
دسمد ،اامسلیع ،اویب انعف ،انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی وہیدی
رمد افر اکی وہیدی وعرت الح  یئگ وہنجں ےن زان ایک اھت ،آپ ےن وہیدی ےس رفامای ہک مت اؿ دفونں ےک اسھت ایک رکےت وہ ،اؿ
ولوگںےناہکمہااکنہنماکالرکےکاںیہنروسارکےتںیہ،آپےنرفامایہکوتراتالؤافراسوکڑپوھارگمتےچسوہ،فہولگےلرک
آےئافراکیآد یےس ےسج ہیولگدنسپ رکےت ےھتاہک ہک اےاوعروتڑپھفہڑپےنھاگل بجفہاساقمؾ رپ اچنہپوتاس ےن اانپاہھت
اسرپرھکدای،آپےناہکاانپاہھتااھٹؤ،اسےناانپاہھتااھٹایوتفاہںرپآتیرمجیھتوجکمچریہیھتوتاسےناہکہکاےدمحمیلص
اہللہیلعفآہلفملساؿرپرمجرکانےہنکیلمہاسوکآ سںیماپھچےتےھت،رھپآپےنمکحدایوتفہرمجےئکےئگانبرمع ےناہکہک
ںیمےنداھکیفہرمدوعرترپاکھجڑپاتاھت۔
رافی  :دسمد،الیعٰمس،اویبانعف،انبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنیلصاہللفملساکرفامؿہکامرہرقآؿزبرگافر کیولوگںےکاسھتوہاگ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبنیلصاہللفملساکرفامؿہکامرہرقآؿزبرگافر کیولوگںےکاسھتوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2389

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩ح٤زہ ،اب ٩ابی حاز ،٦یزیس٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

یس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔٔ ٩بِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
َح َّسثَىٔی ِٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦یَز ٔ َ

أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا أَذ ٔ َ ٪اہللُ ٔ ٟظَ ِی ٕئ َ٣ا أَذ ٔ َٔ ٨َ ٔ ٟ ٪ي ٕ ٓی َح َش ٔ ٩اٟؼَّ ِو ٔ
ُقآ َٔ ٪ی ِح َضزُ بٔطٔ
ت بٔا ِِ ُ ٟ
اربامیہنبزمحہ،انبایباحزؾ ،سیدی،دمحمنباربامیہ،اوبہملس ،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنعےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےن
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےت وہےئانسہکاہللاعت ییسکزیچوکاکؿاگلرکںیہناتنسےہانتجوخشآفازیبنےکرقآؿوکابآفازدنلب
ڑپےنھوکاتنسےہ۔
رافی  :اربامیہنبزمحہ،انبایباحزؾ،سیدی،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبنیلصاہللفملساکرفامؿہکامرہرقآؿزبرگافر کیولوگںےکاسھتوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2390

راوی  :یحٌی ب ٩بٜي ٍٟ ،یث ،یو٧ص ،اب ٩طہاب

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩ب ُ َٜيِ ٍ ٕ َح َّسث َ َ٨ا َّ
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َو َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َو ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی ُ ِ

ِ ١اْلٔٓ ِٔک َ٣ا َٗاُٟوا َوک ُ ٌَّ ١ح َّسثَىٔی كَائ ٔ َٔ ّة ٔ٩ِ ٣
بِ َُ ٩و َّٗاؾٕ َوًُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩حسٔیثٔ ًَائٔظَ َة ح ٔي َن َٗا َََ ٟ ٢ضا أَصِ ُ
َفأِی َوأََ٧ا ح ٔي َ٨ئ ٔ ٕذ أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَنِّی بَزٔی َئ ْة َوأَ َّ ٪اہللَ یُب َ ِّ ٍئُىٔی َو َل ٜٔىِّی َواہللٔ َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت أَ ُه ُّ ٩أَ َّ ٪اہللَ
ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗاَِ ٟت ٓ ِ
َاؿ َل َح ٌِ ُت ًَل َی ٔ َ
یَ ٩جاُُا
ا ٪أَ ِح ََ
ُق ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ی َتک َ َّ ٥َ ٠اہللُ ف ٔ َّی بٔأ َ ِ٣ز ٕیُ ِتل َی َوأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّّ ٪َّ ٔ ِ ١أ ٟذ َ
یُ ِ٨ز ٔ ُ ٢فٔی َطأنِٔی َو ِح ّیا یُ ِتل َی َوَٟظَ أنِٔی فٔی َن ِٔ ٔسی ک َ َ
رش ِاْلیَا ٔ
ت ک ُ ََّ ٠ضا
ب ٔ ِاْلٔٓ ِٔک ًُ ِؼ َب ْة ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا َِ ِ ٌَ ٟ
ییحی نب ریکب ،ثیل ،ویسن ،ا نب اہشب ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن اہک ہک ھجم ےس رعفہ نب زریب ،دیعس نب بیسم افر ہمقلع نب
فاقص افردیبعاہللنبدبعاہلل ےنرضحتاعہشئریضاہلل اعتٰیلہنعےکفاہعق اکفیک دحثیایبؿیک ،افررہاکی ےن ھجمےساکی
ڑکٹا ایبؿ ایک ،رضحت اعہشئ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ا ےن رتسب رپ ٹیل یئگ اس فتق ںیم اجیتن یھت ہک ںیم اپک دانم وہں افر اہلل اعت ی
ریمیربأترضفراظرہ رکےاگنکیلدخایکمسقریماامگؿہیہناھتہکاہللاعت یریمیاشؿںیمفیحانزؽ رفامےئاگسجیکالتفت

یکاجےئیگ،ریمےایخؽںیم ریمارمہبتاسےسریقحاھتہک اہللاعت یریمےقلعتمایسیابت رفامےئاگسجوکولگالتفترکںی
م ُک
َ
ي َ ٹخ ُتا ِنٹ ْ ِٔلف ْ ِکعُ ْص َنٹ ٌش ِ ْن ْماخلوپریدسآںیتیانزؽرفامںیئ۔
ےگافراہللزعفلجےن ِإ َّؿ ّالِ َ
رافی  :ییحینبریکب،ثیل،ویسن،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبنیلصاہللفملساکرفامؿہکامرہرقآؿزبرگافر کیولوگںےکاسھتوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2391

راوی  :ابو نٌی٣ ،٥شٌزً ،سی ب ٩ثابتُ( ،ا ٟبا) حرضت بزاء

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت أ ُ َرا ُظ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟب َ َ ٍا َئ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ
َ َ
ُقأ ُفٔی ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
َقائ َ ّة ٔ٨ِ ٣طُ
َي ِ َ
ئ َواِّ ٟتي ٔن َواٟزَّیِتُو ٔ٤ََ ٓ ٪ا َسُ ٌِ ٔ٤ت أ َح ّسا أ ِح َش ََ ٩ػ ِو ّتا أ ِو ٔ َ
اوبمیعن،رعسم،دعینب اثتب(،اغابل)رضحترباء ےسرفاتیرکےتںیہہک ںیمےن آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاشعء ںیم
وسرتفانیتلفازلوتیؿڑپےتھوہےئانس،ںیمےنیسکوکآپےسزایدہوخشآفازایرتہبرقاترکےنفاالںیہنانس۔
رافی  :اوبمیعن،رعسم،دعینباثتب(،اغابل)رضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبنیلصاہللفملساکرفامؿہکامرہرقآؿزبرگافر کیولوگںےکاسھتوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2392

راوی  :ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢ہظی ،٥ابوبرش ،سٌیس ب ٩جبي ٍ ،حرضت ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی بٔ ِرشٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِ ٍ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ ٢ک َ َ
آَ ٪و ََ ٩ِ ٣جا َئ بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ ًَز َّ
اَ ٪ی ِز َٓ ٍُ َػ ِو َت ُط َٓإٔذَا َس ٍَ ٔ٤ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ُق َ
رش َُ ٛ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠ت َوارٔ ّیا ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َوک َ َ
وَ ٪س ُّبوا ا ِِ ُ ٟ
َو َج َّ٨َ ٔ ٟ ١ب ٔ ِّیطٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََل َت ِح َضزِ بٔ َؼ ََلت َٔک َو ََل تُ َدآ ِٔت ب ٔ َضا
اجحج نب اہنمؽ ،میشہ ،اوبرشب ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن ںیم ےپھچ رےتہ ےھت افر
اینپ آفاز دنلب رکےت ےھت رشمنیک بج ےتنس وترقآؿ افر اس ےک الےنفاےل وک ربا الھب ےتہک وت اہلل اعت ی ےن ا ےن یبن ےس رفامایہک ہن
اینپآفازامنزںیمتہبدنلبرکفافرہنیہتہبآہتسہرکف۔
رافی  :اجحجنباہنمؽ،میشہ،اوبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبنیلصاہللفملساکرفامؿہکامرہرقآؿزبرگافر کیولوگںےکاسھتوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2393

راوی  :اس٤اًی٣ ،١اٟکً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ػٌؼٌہ اپ٨ے واٟس سے ،حرضت ابوسٌیس خسری
رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َ ١ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َػ ٌِ َؼ ٌَ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َ ٍ ُظ أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ِ ٔ ِس َ٤اً ٔی ُ
ک َٓأَذََّ ِ ٧ت ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ
ک أَ ِو بَاز ٔ َیتٔ َ
أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََٟ ٢طُ ِنِّٔی أَ َرا َک تُحٔ ُّب ا َِ ٥َ ٨َ َِ ٟوا َِ ٟباز ٔ َی َة َٓإٔذَا َُ ٨ِ ٛت فٔی َُ ََ ٔ٤٨
ئ َٓإُٔ َّ ٧ط ََل َي ِش ََ ٣َ ٍُ ٤سی َػ ِو ٔ
ت ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ٔٔ ٪ج ٌَّ ٩و ََل ِْٔ ِ ٧ص َو ََل َط ِی ْئ ِ ٔ ََّل َطض ٔ َس َٟطُ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٗا َ ٢أَبُو
ک بٔاَ ٨ِّ ٟسا ٔ
َار َٓ ٍِ َػ ِو َت َ
ٓ ِ
َسٌٔی ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اامسلیع ،امکل ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب صغصعہ ا ےن فادل ےس ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک
قلعتمرفاتیرکےتںیہہکاںوہںےناہکہک ںیمداتھکیوہںہکرکبایںافرلگنجںیہمتتہبدنسپںیہ،بجاینپرکبویںںیمایلگنج
ںیم وہ وت امنز ےک ےئل اذاؿ دف افر اینپآفاز وک اذاؿ ںیمدنلب رکف،اس ےئل ہک اذاؿ دےنی فاےلیکآفازاہجں کت ےچنہپ یگ افر نج ف
اسن افروج زیچیھب ےنسیگ ایقتمےکدؿوگایہدےیگ رضحتاوبدیعسریضاہلل اعتٰیلہنع ےن اہکہک ںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسہیانسےہ۔
رافی  :اامسلیع،امکل،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدبعارلنمحنبایبصغصعہا ےنفادلےس،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
یبنیلصاہللفملساکرفامؿہکامرہرقآؿزبرگافر کیولوگںےکاسھتوہاگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2394

راوی ٗ :بیؼہ ،سٔیا ٨٣ ،٪ؼور ،اپىی ٣اں سے وہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ ُ
آ٪
ُق َ
یؼ ُة َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا َٗب ٔ َ
ُّ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
َو َرأِ ُس ُط فٔی َح ِحزٔی َوأََ٧ا َحائ ْٔف
ہصیبق ،ایفسؿ ،وصنمر ،اینپ امں ےس فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص
اہللہیلعفآہلفملسرقآؿڑپےتھےھتافراسفتقآپاکرسریمیوگدںیموہاتافرںیماحہضئوہیتیھت۔
رافی  :ہصیبق،ایفسؿ،وصنمر،اینپامںےسفہرضحتاعہشئریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکرقآؿڑپوھوجمتےسآاسینےسوہےکس۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکرقآؿڑپوھوجمتےسآاسینےسوہےکس۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2395

راوی  :یحٌٰی ب ٩بٜي ٍٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،رعوہ٣ ،شور بْ٣ ٩خ٣ہً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بس اٟ٘اری ،حرضت ً٤ز ب٩
خلاب رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩بَُٜيِ ٍ ٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
ْخ ََ ٣ة َو ًَ ِب َس اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رع َوةُ أَ َّ ٪ا ِِ ٔ٤ٟش َو َر بِ ََ ِ ٣َ ٩
اب َح َّسثَىٔی ُ ِ
َف َٗا ٔ ٪فٔی َح َیاة ٔ
بِ َِ ًَ ٩ب ٕس ا َِ٘ ٟار َّٔی َح َّسثَا ُظ أَُ َّ ٧ض َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ُقأ ُ ُس َور َة ا ِِ ُ ٟ
اب َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت صٔظَ َا ٦بِ ََ ٩حٕٔ ٜیَ ٥ي ِ َ

َّ
َّ
ُح ٕ
یضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وٖ َٛثٔي َ ٍة ٕ ٥َِ ٟي ِ ٔ
ُُقئَِ ٔ ٨
ُقأ ُ ًَل َی ُ ُ
ُقائَتٔطٔ َٓإٔذَا ص َُو َي ِ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠ا ِس َت َُ ٌِ ٤ت َ ٔ ٔ ٟ
َّ َّ
َّ
ُ
َ
اٟش َور َة َّأًٟی
َقأَ َک َص ٔذظ ٔ ُّ
ًََِ ٠یطٔ َو َسِٔ َٜٓ ٥َ ٠س ُت أ َساو ٔ ُر ُظ فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َت َؼب َّ ِ ٍ ُت َحًی َس٠َ َٓ ٥َ ٠بَب ِ ُت ُط بٔز ٔ َزائٔطٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٩ِ ٣أ ِ َ
َّ
َّ
َ
ُک َت ِ َ ُ َ
َقأِ َت َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت بٔطٔ
َسٌِ ٔ٤ت َ
َقأََ ٔ ٧
َقأََ ٔ ٧
یضا ًَل َی َُيِ ٍ ٔ َ٣ا َ َ
یضا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُِ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت ََ ٛذبِ َت أ ِ َ
ُقأ َٗا َ ٢أ ِ َ

َّ
َّ
ُح ٕ
یضا َٓ َ٘ا َ٢
وٖ ُ ٥َِ ٟت ِ ٔ
ُقئَِ ٔ ٨
َف َٗا ًَٔ ٪ل َی ُ ُ
ُقأ ُ ُس َور َة ا ِِ ُ ٟ
أَُٗوزُ ُظ ِلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُِ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت ِنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َص َذا َي ِ َ
أَ ِر ٔس ُِ ٠ط ِ ِ
ک أُِ٧زَِٔ ٟت ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ُقائ َ َة َّأًٟی َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٛ ٥َ ٠ذَ ٔ ٟ
َُقأَ ا َِ ٔ ٟ
اَقأ َیا صٔظَ ُاَ َ ٓ ٦
َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اَقأ ِ َیا ًُ َ٤زُ ٓ ََُقأِ ُت َّأًٟی أَ َِقأَنٔی َٓ َ٘ا ََ َٛ ٢ذُ َ ٔ ٟ
ُح ٕ
ٖ
ُق َ
آ ٪أُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َی َس ِب ٌَ ٔة أَ ِ ُ
ک أِ٧زَِٔ ٟت ِ ٔ َّ ٪صَ َذا ا ِِ ُ ٟ
َ
َ
َ

َّس ُٔ ٨ِ ٣ط
َاَقُُا َ٣ا َت َی َّ َ
ٓ َِ

ییحی نب ریکب ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،رعفہ ،وسمر نب رخمہم ،دبعارلنمح نب دبع ااقلری ،رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ےسرفاتیرکےتںیہ،اؿوکایبؿرکےتانسہکںیمےناشہؾنبمیکحوکوسرۃرفاقؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزدنیگںیم
ڑپےتھ وہےئ انس وت داھکی ہک فہ تہب ےس اےسی  جفػ ےک اسھت ڑپھ رےہ ےھت وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم ںیہن
ڑپاھےئ ےھت ،رقبی اھت ہک ںیمامنز یہ ںیم اؿ رپ ہلمح رکدفں نکیل ںیم ےن ربص ایک اہیں کت ہک اںوہں ےنالسؾ ریھپا وت ںیم ےن
اچدراؿےکےلگںیمڈاؽدیافراہکہکےھجتہیوسرتسکےنڑپاھح ےہوجںیمےنےھجتڑپےتھوہےئانسےہ،اںوہںےناہکہکےھجم

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنڑپاھح ےہ،ںیم ےن اہکمتوھجنےتہکوہسج رطحمتڑپےتھوہےھجموت اس رطحںیہنڑپاھای
ےہ،انچہچنںیماؿوکاتچنیھکوہاروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسیکدختمںیمےلایگافرںیمےنرعضایکہکںیمےناؿوکوسرۃ
رفاقؿاؿرطوقیںےسڑپےتھوہےئانسےہوجآپےنےھجمںیہنڑپاھےئںیہ،آپےنرفامایاےسوھچڑدف،رھپرفامایہکاےاشہؾ
ڑپوھسجرطحںیمےناؿوکڑپےتھوہےئانساھتاںوہںےنایسرطحڑپاھ،یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرقآؿایسرطح
انزؽایکایگرھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرمعریضاہللاعتٰیلہنعمتڑپوھ،انچہچنسجرطحےھجمآپےنڑپاھایاھت
ایسرطحںیمےنڑپاھ،آپ ےنرفامایرقآؿایسرطحانزؽایکایگ،ہیرقآؿاست رطوقیںرپارتاےہذہلاوجمتےسآاسینےسوہ
ےکسڑپوہ۔
ب
رافی ٰ :حتینبریکب ،ثیل ،لیقع،انباہشب ،رعفہ،وسمرنبرخمہم،دبعارلنمح نب دبعااقلری،رضحت رمع نب اطخبریضاہلل
اعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکمہےنرقآؿوکتحیصنےکےیلآاسؿرکدایےہ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکمہےنرقآؿوکتحیصنےکےیلآاسؿرکدایےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2396

راوی  :ابو ٤ٌ٣زً ،بس اٟوارث ،یز یسِ٣ ،طٖ بً ٩بساہلل ٤ً ،ز ا٪

اَٗ ٪ا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ٔ َامی
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢یزٔی ُس َح َّسثَىٔی ُِّ َ ٣
ِط ُٖ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

َّس ٤َ ٔ ٟا ُخُ َٟ َٙ ٔ ٠ط
َي ٌِ َُ ٤
 ١ا ٌَِ ٟا َٔ ُ٠٣
وَٗ ٪ا َ ٢ک ُ ٌَّ ٣ُ ١ی َّ ْ

اوب رمعم  ،دبع اولارث ،سی دی ،رطمػ نب دبعاہلل،رمع اؿ ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہںےنایبؿ ایکہک ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ
اہللرھپسکےکےئللمعرکےنفاےللمعرکےتںیہ،آپےنرفامایہکرہصخشےکےئلفیہآاسؿوہاتےہسجےکےئلدیپاایک

ےہ۔
رافی  :اوبرمعم،دبعاولارث،سیدی،رطمػنبدبعاہلل،رمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکمہےنرقآؿوکتحیصنےکےیلآاسؿرکدایےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2397

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٨ُ ،سر ،طٌبہ٨٣ ،ؼور و اً٤ع ،سٌس بً ٩بازہ ابوًبساٟزح ٩٤حرضت ًلی رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َواَلِ َ ًِ َٔ ٤ع َسٌَ ٔ٤ا َس ٌِ َس بِ ًَُ ٩ب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَب ٔی ًَ ِب ٔس
ق
ا ٪فٔی َج ََ ٨ازة ٕ َٓأ َ َخ َذ ًُو ّزا َٓ َح ٌَ ََ ١ی ُِ ُٜ٨ت فٔی اَلِ َ ِر ٔ
اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ک َ َ
َّس َٓأ َ َّ٣ا َ٩ِ ٣
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َح ٕس ِ ٔ ََّل ُٛت َٔب َُ ٌَ ِ٘ ٣س ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ أَ ِو ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗاُٟوا أَ ََل َّ َ ٧تک ٔ ُ
َٗ ١ا َ ٢ا ًِ َُ٠٤وا َٓک ُ ٌَّ ٣ُ ١ی َّ ْ
أَ ًِ َلی َو َّات َقی ِاْل َی َة
دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش ،وصنمرفاشمع،دعس نبابعدہ اوبدبعارلنمحرضحتیلع ریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےس
رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ اکی انجزہ ںیم ےھت ،آپ ےن اکی ڑکلی  ی افر اس ےس زنیم رکدیےن ےگل ،آپ ےن رفامای مت ںیم وکح 
صخشااسیںیہنسجاکاکھٹہنتنجایدفزخںیمہنھکلدایوہ،ولوگںےنرعضایکہکرھپمہرھبفہسویکںہنرکںیل؟آپےنرفامایرہ
عْػ َّ
َ
صخشوکایسںیمآاسیندیاجیتےہسجےکےئلدیپاایکایگ،رھپہیآتیڑپیھ َ
﴿فَٔ َّمنَمْ َأ َ ی َفاَّ﴾اخل۔
رافی  :دمحمنباشبر،دنغر،ہبعش،وصنمرفاشمع،دعسنبابعدہاوبدبعارلنمحرضحتیلعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکہکلبفہزبرگرقآؿےہوجولحوفحمظںیمےہ،۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکہکلبفہزبرگرقآؿےہوجولحوفحمظںیمےہ،۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2398

اسٌ٤یٌ٣ ،١ت٤زٌ٣ ،ت٤ز ٛے واٟس (س٠امیٗ )٪تازہ ،ابورآٍ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل
راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابی ُاٟب٣ ،ح٤س بٰ ٩
تٌا ٰلی ً٨ہ

َح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی َُأٟبٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٔ ِ ٩س َ٤اً ٔی ََ ١ح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َي ُ٘و َُ ٢ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ أَ َّ ٪أَبَا َرآ ٍٕٔ

َح َّسثَ ُط أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٪َّ ٔ ِ ٢اہللَ ََ ٛت َب َ ٔ ٛتابّا َٗ ِب َ١
غ
ُوب ً ٔ َِ ٨س ُظ ٓ َِو َ ٚا ٌَِ ٟزِ ٔ
أَ َِ ٪ی ِد َٙ ُ٠ا َِ ٟدَ ٪َّ ٔ ِ َِٙ ٠ر ِح ًَٔ٤ی َس َب َ٘ ِت ُ ََـ ٔيی َٓ ُض َو َِٜ٣ت ْ
دمحم نب ایب اغ بل ،دمحم نب اامسلیع  ،رمتع  ،رمتع ےک فادل (امیلسؿ) اتقدہ ،اوبراعف ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
رکےت ںیہ اؿ وکایبؿ رکےت وہےئ انس ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک رفامےت وہےئ انسہک ولخمؼ وک دیپارکےن ےس
لبق اہلل اعت ی ےن اکی رحتری ھکل دی ہک ریمی رتمح ریمے  بض رپ تقبس ےل یئگ ےہ افر فہ اہلل اعتٰیل ےک اپس رعش ےک افرپ
یھکلوہح ےہ۔
رافی  :دمحمنبایباغ بل،دمحمنبالیعٰمس ،رمتع ،رمتعےکفادل(امیلسؿ)اتقدہ،اوبراعف،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکاہللےنمتوکافروجمترکےتوہدیپاایک؟...
ابب  :وتدیحاکایبؿ

اہللاکوقؽہکاہللےنمتوکافروجمترکےتوہدیپاایک؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2399

راوی ً :بس اہلل بً ٩بس اٟوہابً ،بس اٟوہاب ،ایوب ،ابوَٗلبہ وٗاس ،٥ت٤ییم ،زہس٦

ا٪
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َوا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥اَّ ٟتِّ ٔ ٔ٤
اب َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟو َّص ٔ
ییم ًَ َِ ٩زص َِسَٗ ٕ ٦ا َ ٢ک َ َ
اب َح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َُق َب َِِٔ ٟیطٔ َّ
اٟل ٌَ ُأ ٓ ٦یطٔ َِ ٟح َُ ٥ز َجا ٕد
وسی اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ٓ ُ ِّ
بَي ِ َن َص َذا ا َِ ٟه ِّی ُٔ ٩ِ ٣جزَِ ٕ ٦وبَي ِ َن اَلِ َ ِط ٌَزٔیِّي َن ُو ٌّز َوِ ٔ َخائْ َٓ٨َّ ُٜا ً ٔ َِ ٨س أَبٔی َُ ٣

َ ١ط ِیئّا َٓ َ٘ ٔذ ِرتُطُ َٓ َح َُِ ٔ٠ت ََل آکُُ ُ٠ط َٓ َ٘ا َ٢
َوً ٔ َِ ٨س ُظ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی َت ِی ٔ ٥اہللٔ َٛأََّ٧طُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤َ ٟوالٔی ٓ ََس ًَا ُظ َِِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َِ ٢نِّٔی َرأَیِ ُتطُ یَأِک ُ ُ
َف ٔ ٩ِ ٣اَلِ َ ِط ٌَزٔیِّي َن َن ِش َت ِحُ ُ٠ٔ٤ط َٗا ََ ٢واہللٔ ََل أَ ِح٥ِ ُُٜ٠ٔ٤
ک ًَ ِ ٩ذَا َک ِنِّٔی أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َن َ ٕ
َصََِ ٓ ٥َّ ُ٠لُ َح ِّسث ِ َ
ُ
َ
وَٓ ٪أ َ ََ ٣ز َ٨َ ٟا
َف اَلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َ
َو َ٣ا ً ٔ ِ٨سٔی َ٣ا أَ ِحَٓ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤أت َٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨ض ٔب ِٔب ٔ ََٕ ٓ ١شأ َ٨َّ ًَ ٢ا َٓ َ٘ا َ ٢أَیِ َ ٩اُ َ ٨َّ ٟ

ب ٔ َد ِٔ ٤ص َذ ِوز ٕ ُ ِّ
َٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََِ ٪ل یَ ِح٨َ ٠َ ٔ٤ا َو َ٣ا ً ٔ َِ ٨س ُظ َ٣ا
ُغ اٟذُّ َری ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا ُٗ ِ٨َ ٠ا َ٣ا َػ َ٨َ ٌِ ٨ا َحَ ٠
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ َ
َف َج ٌِ َ٨ا َِِٔ ٟیطٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َُ ٟط َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢ش ُت
َی ِح٨َ ُ٠ٔ٤ا ث ََّ ٥ح َ٨َ ٠َ ٤ا َت َِٔ ِ٨َ ٠ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠یٔ٤ي َُ ٨ط َواہللٔ ََل ن ِٔٔ ٠حُ أبَ ّسا َ َ
ٕ ًَل َی َیٔ٤ي ٕن َٓأ َ َری َُي ِ َ ٍ َصا َخي ِ ّ ٍا َٔ ٨ِ ٣ضا ِ ٔ ََّل أَ َت ِی ُت َّأ ٟذی ص َُو َخي ِ ْ ٍ ٔ٨ِ ٣طُ
أََ٧ا أَ ِحَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤و َل َّ٩ٜٔاہللَ َح ََ ٥ِ ُٜ٠َ ٤وِنِّٔی َواہللٔ ََل أَ ِحُ ٔ ٠

َو َت َح َّ٠ِ ٠ت َُضا

دبع اہلل نب دبع اولاہب ،دبع اولاہب ،اویب ،اوبالقہبفاقمس ،یمیمت ،زدہؾ ےس رفاتی رکےت ںیہہک رجؾ ےکاس ہلیبق افر ارعشویں
ےک درایمؿ دفیتس افر اھبح  اچرہ اھت ،مہ ولگ اوبومیس ارعشی ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت اؿ ےک اپس اھکان الای ایگ سج ںیم رمیغ اک
وگتشاھتاسفتقاؿےکاپسینبمیت اہللاکاکیصخشاھٹیبوہااھتفہوسا یںیمےسولعمؾوہاتاھتاسوکاھکےنےکےئلالبایوتںیم
ےناہکہکںیمےناسوکاھکےتوہےئداھکیےہسجےسےھجمنھگآح ںیمےنمسقاھک یہکںیمہییھبکہناھکؤںاگ،اوبومیسریض
اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک آؤ ںیم ںیہمت اس ےک قلعتم اکی دحثی ایبؿ رکفں ،ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ارعشویں یک
اکی امجتع ےک اسھت احرض وہا اتہک آپ ےس وساری امںیگن ،آپ ےن رفامای ہک دخا یک مسق ںیم ںیہمت وساری ںیہن دفاگن افر ہن
ریمےاپسھچکےہہکںیہمتوساریےکےئلدفں،رھپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپستمینغےکھچکافٹنالےئےئگوتآپ
ےن مہ ولوگں ےک قلعتم وپاھچ افر رفامای ہک ارعشویں یک امجتع اہکں ےہ رھپ امہرے ےیل اپچن ومےٹ افر اتزے افر دمعہ افٹن
دےنیاکمکحرفامای،مہاںیہن ےلرکےلچوتآ سںیماہکمہ ےنہیایکایکیبنیلصاہللہیلعفآہل فملسوت مسقاھکےکچےھت ہکںیمہوساری

ہن دںی ےگ افر ہن آپ ےک اپس ھچک ےہ ہک وساری ےک ےئل دںی رھپ یھب ںیمہ وساریدی (اشدی) آپ اینپ مسق وھبؽ ےئگ ،دخبامہ
الفحںیہن اپےتکس ،مہآپ ےکاپسولن رکےئگ افرآپ ےس رعض ایکوتآپ ےنرفامایہک ںیم ےن ںیہمتوساریںیہندی ہکلباہلل
ےن دی دخبا بج ںیم یسک ابت رپ مسق اھکات وہں افر الھبح  اس ےک الخػ اپات وہں وت فیہ رکات وہں وج الھب وہات ےہ افر اینپ مسق اک
افکرہدےداتیوہں۔
رافی  :دبعاہللنبدبعاولاہب،دبعاولاہب،اویب،اوبالقہبفاقمس،یمیمت،زدہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاہللےنمتوکافروجمترکےتوہدیپاایک؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2400

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،ابوًاػَ ،٥قہ ب ٩خاٟس ،ابوح٤زہ ؿبعی

ض َٓ َ٘ا ََٗ ٢س ََٔ ٦و ِٓ ُس
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اٟـ َبع ٔ ُّی ُُِٗ ٠ت َٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اػ َٕ ٥ح َّسثَ َ٨ا ُ ََّقةُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسث َ َ٨ا أَبُو َج َِ ٤ز َة ُّ
ک ِ ٔ ََّل فٔی
ک ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َِ ِٟٔ ١ی َ
ًَ ِب ٔس ا ِِ َ٘ ٟی ٔص ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا ِ ٔ َّ ٪بَ ِي َ٨َ ٨ا َوبَ ِي ََ ٨
رض َؤَِّ٧ا ََل َن ٔؼ ُ
رشٔٛي َن َٔ َ ٣ُ ٩ِ ٣
ُح٤َُ ٓ ٕ ٦زَِ٧ا ب ٔ ُح َ ٩ِ ٣ٔ ١ٕ ٤اَلِ َ ِ٣ز ِٔ ٔ ِ٨َ ٠ِ ٔ٤ًَ ٪ا بٔطٔ َز َخ ِ٨َ ٠ا ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوِ َ ٧سًُو َِِٔ ٟی َضا ََ ٩ِ ٣و َرائ َ َ٨ا َٗا َ ٢آ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛبٔأ َ ِربَ ٍٕ َوأََ ِ ٧ضا ُ٩ِ ًَ ٥ِ ٛ
أَ ِط ُضز ٕ ُ ُ
و٣َ ٪ا ِاْل ٔ َی٤ا ُ ٪بٔاہللٔ َط َضا َزةُ أَ ََِ ٪ل ِ ٔ ََ ٟط ِ ٔ ََّل اہللُ َوِ ٔ َٗ ُا ٦اٟؼَّ ََلة ٔ َؤِی َتا ُئ اٟزَّکَاة ٔ َو ُت ٌِ ُلوا
أَ ِربَ ٍٕ آ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛب ٔ ِاْل ٔ َی٤ا ٔ ٪بٔاہللٔ َو َص َِ ١ت ِس ُر َ

وٖ ا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ َتةٔ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َ٤ةٔ
اٟوزُ ٔ
اٟسبَّا ٔ
ئ َوأ٘٨َّ ٟي ٍ ٔ َو ُّ
رشبُوا فٔی ُّ
ٔ ٩ِ ٣ا ِ ٥ٔ ٨َ ِِ ٤َ ٟا ِٟد َُُ ٤ص َوأََ ِ ٧ضا ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛأَ ِربَ ٍٕ ََل َت ِ َ

رمعف نب یلع ،اوباعمص ،رقہ نب اخدل ،اوبزمحہ یعبض ےس رفاتی رکےت ںیہہک ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس (وکح  دحثی
ایبؿرکےنوک)اہکوتاںوہںےناہکہکدبعاسیقلاکفدف روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمآایوترعضایکہکامہرےافر
آپ ےک درایمؿ افکر رضم احلئ ںیہ اس ےئل مہ آپ ےک اپس رصػ  جاؾ یہ ےک ونیہمں ںیم احرض وہ ےتکس ںیہ آپ ںیمہ اےسی
ایاکؾؤالتدےئجیہکارگاسرپلمعرکںیوتتنجںیمدالخوہاجںیئافراسیک رطػاؿولوگںوکیھبدوعتدںیوجامہرےےھچیپرہ

ےئگںیہآپےنرفامایہکںیہمتاچرابوتںاکمکحداتیوہںافراچرابوتںےسعنمرکاتوہں،ںیممتوکاہللرپاامیؿالےناکمکحداتیافر
مت اجےتن وہ ہک اہلل رپ اامیؿ ایک الان ےہ اس ابت یک وگایہ دانی ہک اہلل ےک وسا وکح  وبعمد ںیہن ،امنز اقمئ رکان ،زوکۃ دانی ،تمینغ اک
اپوچناں ہصح دانی افر مت وک اچر ابوتں ےس عنم رکات وہں دابء ،تلیسز ،جا ت ،افر خنننہ رظفػ ںیم ہن ویپ (ویک ہکن ہی ربنت رشاب ںیم
اامعتسؽوہےتےھت)۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوباعمص،رقہنباخدل،اوبزمحہیعبض
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاہللےنمتوکافروجمترکےتوہدیپاایک؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2401

راوی ٗ :تيبہ ب ٩سٌیس ٟیث ٧آٍ ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِي َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
وَ ٪ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َويُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ض ِ ٥أَ ِح ُیوا َ٣ا َخ َِ٘ ٠ت ُِ٥
اٟؼ َورٔ ي ٌَُ َّذب ُ َ
اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٪َّ ٔ ِ ٢أَ ِػ َح َ
اب َص ٔذظ ٔ ُّ
ہبیتقنبدیعسثیلانعفاقمسنبدمحمرضحتاعہشئےسرفاتیرکےتںیہاںوہںےنایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےنرفامای
ہکاؿوصروتںےکانبےنفاولںوکایقتمےکدؿذعابدایاجےئ اگافراؿےساہک اجےئاگہکوجمتےندیپاایکےہ اسںیماجؿ
ڈاول۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسثیلانعفاقمسنبدمحمرضحتاعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ

اہللاکوقؽہکاہللےنمتوکافروجمترکےتوہدیپاایک؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2402

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا ،٪ح٤از ب ٩زیس ،ایوب٧ ،ا ٍٓ ،حرضت اب٤ً ٩ز رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
و ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ض ِ ٥أَ ِح ُیوا َ٣ا َخ َِ٘ ٠ت ُِ٥
اٟؼ َورٔ ي ٌَُ َّذب ُ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٪َّ ٔ ِ ٥َ ٠أَ ِػ َح َ
اب َص ٔذظ ٔ ُّ
اوباامعنلؿ ،امحد نب زدی ،اویب ،ان عف ،رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿوصروتںوکانبےنفاولںوکایقتمےکدؿذعابدایاجےئاگافراؿےساہکاجےئاگوجمتےندیپاایکےہ
اسںیماجؿڈاول۔
رافی  :اوباامعنلؿ،امحدنبزدی،اویب،انعف،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکاہللےنمتوکافروجمترکےتوہدیپاایک؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2403

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابٓ ٩ـی٤ً ،١ارہ  ،ابوزرًہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ئ َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ١ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َرضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َ ٩ِ ٣أَهِ ََ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٥ُ ٠ذ َص َب َی ِدَ َٛ ُٙ ُ٠دِ٠قٔی ََِٓ ٠ی ِدُ٘ ُ٠وا ذ ََّر ّة أَ ِو َ ٔ ٟی ِدُ٘ ُ٠وا َح َّب ّة أَ ِو
َطٌٔي َ ٍ ّة

دمحمنبالعء،انب لیضف،امعرہ،اوبزرہع،اوبرہریہریضاہلل اعتٰیلہنع ےسرفاتیرکےت ںیہ،اںوہںےنایبؿ ایک ہک ںیم ےنیبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسہکاہللےنرفامایہکاسصخشےسڑبھرکوکؿاظملوہاگوجریمیرطحدیپارکاناچےہ،ارگااسی
ےہوتفہاکیانچیہدیپارکےکداھکےئایاکیوجدیپارکےکداھکےئ۔
رافی  :دمحمنبالعء،انبلیضف،امعرہ،اوبزرہع،اوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افرجافرانمقفےکرقآؿڑپےنھاکایبؿاخل...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
افرجافرانمقفےکرقآؿڑپےنھاکایبؿاخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2404

راوی  :ہسبہ ب ٩خاٟس ،ہ٤اٗ ،٦تازہ  ،ا٧ص رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ابو٣وسی ٰ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

وسی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨طُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ص ُِسبَ ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َح َّسثَ َ٨ا أَْ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

آ ٪کَاَلِ ُ ِتزُ َّج ٔة كَ ٌِ َُ ٤ضا كَی ِّْب َورٔی ُح َضا كَی ِّْب َو ََ ٣ث ُ َّ
 ١ا ِِ ٤ُ ٟؤ َّٔ ٩ٔ ٣أ ٟذی َي ِ ُ
ُقأ ُ کَاَّ ٟت َِ ٤زة ٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٢ث ُ
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
 ١أ ٟذی ََل َي ِ َ
َ

 ١ا َِٟٔا ٔجز ٔ َّأ ٟذی َي ِ ُ
 ١ا َِٟٔا ٔجز ٔ
آَ ٤َ َٛ ٪ث ٔ ١اَّ ٟزیِ َحاَ٧ةٔ رٔی ُح َضا كَی ِّْب َوكَ ٌِ َُ ٤ضا ٌُّ ٣ز َو ََ ٣ث ُ
كَ ٌِ َُ ٤ضا كَی ِّْب َو ََل رٔیحَ ََ ٟضا َو ََ ٣ث ُ
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
َّأ ٟذی ََل َي ِ ُ
آَ ٤َ َٛ ٪ث ٔ ١ا َِ ٟح ِ٨وَ َٔ ٠ة ك َ ٌِ َُ ٤ضا ٌُّ ٣ز َو ََل رٔیحَ ََ ٟضا
ُق َ
ُقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
دہہبنباخدل،امہؾ،اتقدہ،اسنریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبومیسٰریضاہللاعتٰیلہنعآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتی
رکےتںیہہکآپےنرفامایومنمیکاثمؽوجرقاؿڑپاتھےہوکچرتےیکرطحےہہکاساکجاہااھچےہافراسیکوبیھبوخوگشار

ےہافراس یکاثمؽوجرقآؿںیہنڑپاتھوجھکریکرطحےہہکاساکجاہوتااھچےہنکیلاسںیموخوبشںیہنےہافردباکریکاثمؽوج
رقآؿ ڑپاتھ ےہ راحیؿ یک رطح ےہ ہک اس ںیم وخوبش وت ےہ نکیل اس اک جاہ خلت ےہ افر دباکر یک اثمؽ وج ہک رقآؿ ںیہن ڑپاتھ

ادنرانئیکرطحہکاساکجاہیھبخلتےہافراسںیموخوبشیھبںیہن۔
رافی  :دہہبنباخدل،امہؾ،اتقدہ،اسنریضاہللاعتٰیلہنعرضحتاوبومیسٰریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
افرجافرانمقفےکرقآؿڑپےنھاکایبؿاخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2405

راوی ً :لی ،ہظا٤ٌ٣ ،٦ز ،زہزی ،ح ،اح٤س ب ٩ػاٟح٨ً ،بشہ ،یو ٧ص ،اب ٩ہظاب ،ی ٰحٌی ب ٩رعوہ ،اب ٩زبي ٍ رضی اہلل
تٌا ٰلی ً٨ہ حرضت ًائظہ

َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٦أَ ِخب َ َ ٍَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ح و َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٨ب َش ُة َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
َ
اض أ ٨َّ ٟي َّی
ٔط َض ٕ
رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َسأ َ ٢أُْ َ ٧
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَيِ ٍ ٔأَُ َّ ٧ط َسِ ُ ٍَ ٔ٤
اب أَ ِخب َ َ ٍنٔی َی ِحٌَی بِ ُِ ُ ٩

و ٪ب ٔ َّ
اٟظ ِی ٔئ یَُٜو َُ ٪حًّ٘ا َٗا َ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِلُٜضَّا َٔ٘ َٓ ٪ا َُ َّ ٧ِٔ ٢ض َِِ ٟ ٥ی ُشوا بٔظَ ِی ٕئ َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓإُٔ َّ ٧ض ِ ٥یُ َح ِّسث ُ َ
ُ
َقة ٔ َّ
اٟس َجا َج ٔة
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠تَٔ ٠
َق َصا فٔی أذُ َٔ ٪وِّ ٔ ٟیطٔ َِ َ ٛ
ِک ا ِٟکَُ ٤َ ٔ ٠ة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َِّ ٙی ِد َل ُٔ َضا ا ِٟحٔىِّ ُّی َٓ ُی َ ِ
ُق ٔ ُ
ُق َ َ
ؤ ٓ ٪یطٔ أَ ِٛث َ َ ٍ ٔ٣ٔ ٩ِ ٣ائ َ ٔة َِ ٛذبَ ٕة
ٓ ََی ِدُ ٔ ٠ل َ

یلع ،اشہؾ ،رمعم ،زرہی ،ح ،ادمح نب اصحل ،تنع ،ویسن ،انب اشہب ،ییحی نب رعفہ ،انب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اعہشئ ےس
رفاتیرکےتںیہہکرضحت اعہشئریضاہللاعتٰیلہنعےنایبؿایکہکھچکولوگں ےن آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےساکونہں
ےکقلعتموپاھچآپےنرفامایہکہیولگھچکںیہنںیہ(ینعاؿاکوکح اابتعرںیہنےہ)ولوگںےنرعضایکہکایروسؽاہللفہولگ
ضعبدہعفایسیابتےتہکںیہوجیچسیتلکنےہ،آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکہیابتدخایکرطػےسوہیتےہسج
وکاطیشؿ(نسرک)ایدراتھکےہافراوکسا ےندفتسےکاکؿںیم ٹک ٹکرکےکڈاؽداتیےہسجرطحرمیغ ٹک ٹکرکیتےہ،
رھپہیاسںیموسےسزایدہوھجنالمدےتیںیہ۔

ب
رافی  :یلع ،اشہؾ ،رمعم ،زرہی ،ح ،ادمح نب اصحل ،تنع ،وی سن ،انب اشہب ،حٰتی نب رعفہ ،انب زریب ریض اہللاعتٰیل ہنع رضحت
اعہشئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وتدیحاکایبؿ
افرجافرانمقفےکرقآؿڑپےنھاکایبؿاخل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2406

راوی  :ابوا٤ٌ٨ٟا٣ ،٪ہسی ب٣ ٩ی٤و٣ ،٪ح٤س ب ٩سي ٍیٌ٣ ،٩بس ب ٩سي ٍی ،٩حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
ی ٩یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩ب ٔس بِ ٔ ٩سٔي ٍ ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ضس ُّٔی بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َ ٩سٔي ٍ ٔ َ

آََ ٪ل یُ َحاو ٔ ُز
اض َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
ُق َ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَ ِ ُ
ْخ ُد ْ َ ٧
ُقُ َُ ٪ا ِِ ُ ٟ
رش َٔ ٚو َي ِ َ
ُوِّ ٩ِ ٣ٔ ٪
ؤ ٓ ٪یطٔ َحًَّی َي ٌُو َز َّ
ی٤َ َٛ ٩ا َی ِ٤زُ َُّ ٚ
اٟش ِض ُِ ٥لٔ َی ُٓوٗٔطٔ ٗٔی َ٣َ ١ا س َٔامیص ُِ٥
اٟس ٔ
اٟش ِض ُ ٩ِ ٣ٔ ٥اٟزَّ َّٔ ٣ی ٔة ث ُ َََّ ٥ل َي ٌُو ُز َ
َت َزاٗ ٔ َی ُض َِ ٥ی ِ٤زُٗ َ
َٗا َ ٢س َٔامیص ُِ ٥اَّ ٟت ِحٔ٠ی ُ ٙأَ ِو َٗا َ ٢اَّ ٟت ِشبٔی ُس
اوباامعنلؿ،دہمینبومیمؿ،دمحمنبریسنی،دبعمنبریسنی،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنعیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای رشمؼ یک رطػ ےس ھچک ولگ ںیلکن ےگ افر رقآؿ ڑپںیھ ےگ وج اؿ یک ئنشلیوں ےس ےچین
ںیہنارتےاگفہولگدنیےساسرطحلکناجںیئےگسجرطحریتاکشرےساپروہاجاتےہ،فہولگولنرکدنیںیمںیہنآںیئ
ےگ بج کت ہک ریت اینپ ہگج رپ ہن ولن آےئ ،یسک ےن وپاھچ اؿ یک اشنین ایک ےہ آپ ےن رفامای ہک رس ڈنماان (آپ ےن قیلخت ای تشنٹند
رفامایرافیوککشےہ)۔
رافی  :اوباامعنلؿ،دہمینبومیمؿ،دمحمنبریسنی،دبعمنبریسنی،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاکوقؽہکمہرتازفوککیھٹکیھٹرںیھکےگ۔...
ابب  :وتدیحاکایبؿ
اہللاکوقؽہکمہرتازفوککیھٹکیھٹرںیھکےگ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2407

راوی  :اح٤س ب ٩اطکاب٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی٤ً ،١ارہ بٌ٘ٗ ٩اَ ،ابوزرًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌا ٰلی ً٨ہ

اب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ١ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ص َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ط
َح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ٔ ِ ٩طک َ ٕ
َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠کََ ٤َ ٔ ٠تا َٔ ٪حبٔيب َ َتا ِٔ ٪لٔ َی اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤خٔٔی َٔ َتا ًَٔ ٪ل َی اَ ٠ِّ ٟشا َٔ ٪ث٘ٔی ََ ٠تا ٔ ٪فٔی ا ِٔ٤ٟیزَا ٔ٪
ا ٪اہللٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔی٥
ا ٪اہللٔ َوب ٔ َح ِٔ ٤سظ ٔ ُس ِب َح َ
ُس ِب َح َ
ادمح نب ااکشب ،دمحم نب لیضف ،امعرہ نب اقعقع ،اوبزرہع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ،اںوہں ےن
ایبؿ ایک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہک دف ےملک اےسی ںیہ وج دخا وکتہب وبحمب ںیہ افر زابؿ رپ اہنتی ےکلہ ںیہ رگم
َ بٹ
َ لْغ ِت
﵀ِّا َؼ ِم﴾۔
﵀ِّ َف ِجَمْ ِد ِـ ُص ْتٹجَا َؿا
زیماؿ(وتؽ)ںیمتہباھبریںیہ,فہاملکتہیںیہ﴿ ُص ْتٹجَا َؿا
رافی  :ادمحنبااکشب،دمحمنبلیضف،امعرہنباقعقع،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

